
Vertrouwenscontact persoon 

 

Carla Pel 0516 513762 

Siet Kuiper 0516 521144 

De vertrouwenscontactpersoon is binnen Golfclub De Hildenberg het aanspreekpunt voor 
een ieder die klachten, opmerkingen en/of vragen heeft met betrekking tot  seksuele 
intimidatie en grensoverschrijdend gedrag en hierover een vertrouwelijk gesprek wil hebben. 

 

Alle sportbonden verenigd in de NOC*NSF( dus ook de NGF) hebben zich gecommitteerd 

aan de “Gedragregels ter preventie van Seksuele Intimidatie in de sport”en een 

intentieverklaring ondertekend voor het voeren van actief beleid daarin. De NGF heeft op 

basis hiervan een SI-reglement opgesteld dat in de ALV van 23-11-2013 is goed gekeurd en 

dat daarmee bindend is voor haar leden (de golfclubs). 

Onder Seksuele Intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst,verbaal,non-verbaal 

of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de 

waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een 

bedreigende,vijandige, beledigende, vernederde of kwetsende situatie wordt gecreëerd 

Door het NGF-bestuur zijn twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s), werkzaam bij de 

NGF aangesteld. Ook is er de mogelijkheid als club een eigen (intern) VCP aan te stellen. 

Het voordeel is dat deze persoon bekend is binnen de club en daardoor drempel verlagend 

kan werken. Zowel de VCP’s van de NGF als VCP van de golfclub hebben als taak om de 

klager te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het 

indienen van een klacht. De VCP’s verwijzen dus door! 

Voordeel van het SI-Reglement is dat het een duidelijke en eenduidige procedure geeft in 

geval van een klacht. De behandeling van een klacht verloopt op een professionele wijze 

door een Tuchtcommissie met professionele mensen. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 februari jl. ben ik benoemd als 

Vertrouwenscontact persoon van golfclub de Hildenberg 

Siet Kuiper: 

Velen van u zullen mij wel kennen,maar voor degen die mij niet kennen stel ik mij voor. Mijn 

naam is Siet Kuiper en ik ben woonachtig in Oosterwolde. Na 15 jaar in de verpleging te 

hebben gewerkt, heb ik de HBO opleiding maatschappelijk werk gevolgd. Na zo’n 25 jaar in 

de thuiszorg te hebben gewerkt voornamelijk als indicatie adviseur heb ik in de laatste 

periode van mijn werkzame leven de voorloper van het WMO loket op mogen zetten binnen 

de gemeente Oostellingwerf. Vanaf 2002 ben ik met pensioen en geniet sinds het ontstaan 

van de golfbaan in Appelscha van het golfen 

Als vrijwilliger ben ik in 2011 gevraagd, samen met een collega als vertrouwenspersoon bij 

Zorggroep Liante, die 11 woonzorg locaties beheert o.a. in Ooststellingwerf. . 

Op 27 januari jl. bezocht ik de intervisiedag Vertrouwenscontactpersonen van golfclubs in 

Papendal. 

Waarom deze dag? 
 

Sporten/golfen brengt mensen samen, zorgt dat ze gezond blijven en dat ze plezier hebben. 

Een veilig sportklimaat is hierbij belangrijk. Het betekent dat een vereniging beleid dient te 

ontwikkelen en uit te voeren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en gerichte 

maatregelen te treffen wanneer het toch gebeurt. Grensoverschrijdend gedrag is meer dan 



alleen SI, dat gaat ook over pesten,discrimineren en zelfs geweld. Preventief beleid om 

uitwassen te voorkomen is waar de bond naar streeft. 



Carla Pel: 

Sinds 2018 ben ik samen met Siet Kuiper ook VCP,hierbij stel ik mij kort aan u voor. Mijn 

naam is Carla Pel en ik ben in Den Haag geboren. In 1974 zijn wij,i.v.m. het werk van mijn 

echtgenoot verhuisd naar Oosterwolde. Jaren heb ik bij verschillende bedrijven als directie 

secretaresse gewerkt. Vanaf 1997 werkte ik bij het College van Bestuur van het Friesland 

College in Leeuwarden. In 2005 ben ik begonnen met een coachingsopleiding en 

aansluitend een docentenopleiding. Tot mijn pensioen in 2013 heb ik met heel veel plezier 

als docent/coach bij de Zakelijke Dienstverlening van het FC gewerkt. Tot nu toe surveilleer 

ik nog bij de examens van het FC en de Stenden in Heerenveen en Leeuwarden. Vanaf mijn 

start in Oosterwolde heb ik bij verschillende clubs vrijwilligerswerk gedaan. 

Vanaf 2013 ben ik lid van de golfclub de Hildenberg en vind het fijn om bij deze club als 

vrijwilligster te worden ingezet. 

 

Voor golfclub de Hildenberg geldt: 
 

Het Tuchtreglement SI is geplaatst op de website en is van toepassing op 

leden,golfprofessionals, werknemers, begeleiders als mede de baanexploitant en zijn 

werknemers. 

Siet Kuiper (VCP gcdeHildenberg) Carla Pel (VCP gcdeHildenberg) 
tel:0516-521144 tel:0516-513762 
E-mail:sietkuiper@gmail.com E-mail:c.peljansen@gmail.com 

 
Janke van der Werf(VCP NGF) 
Tel:06-20429881 
E-mail:janke.vanderwerf@ngf.nl 
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