
Analyse bij en met voetbalvereniging VVK Groningen 
Naar een sociaal en veilig Sportklimaat 
 
Wat is het: 
Op 16 februari ondertekenen VVK, Halt en de KNVB de overeenkomst voor de uitvoering van een 
verenigingscan. In opdracht van de Rijksoverheid en NOC*NSF helpen Halt en de KNVB sportverenigingen 
bij het creëren van een sociaal en veilig(er) sportklimaat. Iets wat ook VVK Groningen belangrijk vindt.  
 
Hoe zit dit bij VVK Groningen: 
Voor VVK Groningen houdt dit in er een scan wordt gemaakt van de club. In deze scan staan een aantal 
aspecten centraal. Er wordt gekeken hoe we bij VVK Groningen met elkaar omgaan en wat we hierin 
wenselijk vinden. Daarnaast wordt er gekeken hoe er binnen VVK Groningen wordt omgegaan met 
incidenten en of hier een eenduidig beleid op is. Tot slot wordt er gekeken naar de fysieke veiligheid van het 
terrein, complex en de kleedkamers.  
Om een goede scan te kunnen maken is het van belang dat iedereen die bij de club hoort de mogelijkheid 
krijgt om hierover mee te denken/praten. Daarom zal de mening worden gevraagd van de jeugdspelers, de 
seniorenspelers, de vrijwilligers en de ouders. Ook zullen we van de KNVB en Halt langs komen op een 
wedstrijddag om zelf sfeer te proeven.  
 
Hoe lang duurt dit: 
Deze scan zal de komende drie maanden plaatsvinden. Het kan zijn dat je gevraagd wordt om mee te 
praten over dir thema  tijdens een bijeenkomst. Ook krijgt elk lid een digitale vragenlijst om zijn/haar mening 
te kunnen geven.  
 
Wat gaan we doen: 

• 16 februari a.s. is er om 19.30 uur een startbijeenkomst. 
• We komen langs voor een schouw tijdens de wedstrijddag 
• Er zijn diverse bijeenkomsten met de leden, vrijwilligers en ouders 
• Er is een slotbijeenkomst waarin de bevindingen, conclusie en aanbevelingen worden 

gepresenteerd.  
 

Wat levert het ons bij VVK Groningen op: 
Door de verenigingscan krijg je de mogelijkheid om je stem te laten horen over dit belangrijke thema en kan 
je je bijdrage leveren aan een prettig sportklimaat bij een club waar iedereen met plezier kan voetballen 
 
Meer informatie? 
• Heb je vragen of wil je de projectmedewerker van Halt spreken over het sportklimaat in jouw 

vereniging? Neem dan contact op met Anouk Wesselink via a.wesselink@halt.nl of 06-21128970. 
• Voor meer informatie over Halt: kijk op www.halt.nl/sportveiligheid    
• Voor meer informatie over de KNVB: kijk op www.knvb.nl. 
• Voor meer informatie over het actieplan Naar een veiliger Sportklimaat: kijk op 

www.veiligsportklimaat.nl. 
 

 


