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E
en directe aanleiding
om een protocol voor
een veilig sportklimaat
op te stellen, was er
binnen volleybalclub

Isala ’77 – gelukkig – niet. Maar na
het nieuws over de dood van
grensrechter Richard Nieuwen-
huizen, die in 2012 overleed na
mishandeling op een voetbalveld
in Almere, was het tijd om stil te
staan bij het veiligheidsbeleid. 
,,Je kan er niet blind voor zijn”,

zegt Joost Rövekamp, voorzitter
van Isala uit Beneden-Leeuwen.
,,Je kan misstanden niet voorko-
men, maar discussie over het on-
derwerp is goed. Je moet voorbe-
reid zijn.”
Isala, de club die 140 leden telt,

riep de commissie VSK in het le-
ven. Na een rondje bellen met ver-
enigingen in de buurt bleek vol-
gens Rövekamp en bestuurslid
Suze van den Broek dat Isala een

pionier was. Met behulp van ‘lo-
gisch nadenken, Google en de vol-
leybalbond’ werd een vertrou-
wensprotocol opgesteld. 
Ieder lid moet zich thuisvoelen

bij de club, respect voor elkaar
staat hoog in het vaandel. ‘We
doen er alles aan om pesten, con-
flicten, ruzie, discriminatie of
(seksuele) intimidatie binnen
onze vereniging te voorkomen’.
Coaches en trainers wordt ge-
vraagd om een Verklaring Om-
trent Gedrag. 
Bij een veilig sportklimaat hoort

ook een vertrouwenspersoon,
vond Isala. Angelique Balvers
pakte die vrijwillige functie op. ,,Ik
kom uit de hulpverlening en had
al ervaring als vertrouwensper-
soon”, zegt ze. ,,Ik heb er opleidin-
gen voor gevolgd.” 
Balvers is betrokken en zicht-

baar bij de club (haar man en zoon
spelen bij Isala), maar géén lid.
Een bewuste keuze. Goed luiste-
ren, integriteit en terughoudend-
heid zijn volgens Balvers belang-

rijk in haar functie. ,,Ik probeer de-
gene die naar mij toe komt de weg
te wijzen naar een oplossing, maar
ik word geen probleemeigenaar.”
Er wordt soms advies aan haar

gevraagd, zegt Balvers. Isala ziet de
aanwezigheid van de vertrou-
wenspersoon als ‘een meer-
waarde’. ,,Het is heel divers, het
kan om een vervelende bejegening
gaan, om diefstal uit de kleedka-
mer en alles ertussenin.” 
Ze wil niet zeggen hoeveel men-

sen er de afgelopen vier jaar bij
haar aanklopten. Hoort bij haar ge-
heimhoudingsplicht. ,,Dat is een
strikte regel.”

De club krijgt nu steun van het
coöperatiefonds van de Rabobank.
Isala ontvangt 390 euro voor een
bord dat in de sporthal komt te
staan. Daarop komen posters die
de speerpunten van het veilig
sportklimaat uit moeten dragen.
Isala wil niet alleen sportclubs in-
spireren, maar het hele dorp. ,,Als
je samen een standpunt hebt, kun
je aan kruisbestuiving doen”, zegt
Rövekamp. Isala bracht dat stand-
punt onlangs ook onder de aan-
dacht bij een andere volleybalclub.
,,De supporters van de tegenstan-
der intimideerden de scheidsrech-
ter. Daar hebben we die club over
aangeschreven. De vereniging
heeft dat probleem aangepakt. Zo
bereik je samen iets.”
Isala stipt bij toernooien en cur-

sussen altijd het veilige sportkli-
maat aan. Ook wil Isala thema-
avonden houden om te sparren
met andere verenigingen. ,,Zodat
dit beleid zich als een olievlek ver-
spreidt: zó gaan we met elkaar
om.”

‘Zó gaan we hier op het
sportveld met elkaar om’

Isala ’77 is een
pionier. De
volleybalclub heeft 
al vier jaar een
vertrouwenspersoon
bij wie mensen
misstanden kunnen
aankaarten. 
De vereniging 
ontving onlangs van 
de Rabobank een
aanmoedigingscheque
van 390 euro voor haar
streven naar een veilig
sportklimaat. 

Isala ’77 streeft met vertrouwenspersoon naar veilig sportklimaat

Het kan om een
vervelende
bejegening gaan,
maar ook om diefstal
—Angelique Balvers
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