
Vertrouwenscontactpersonen stellen zich voor: 
D.K.V. Tuldania, S.V. Tuldania, TCE en KPJ Esbeek hebben gezamenlijk 2 vertrouwenscontactpersonen 
(VCP) aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon stimuleert het creëren van een veilige 
verenigingsomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van pesten, bedreiging, discriminatie, 
seksuele intimidatie of misbruik, drugs- en alcoholmisbruik of wat er voor iemand ook maar valt onder 
ongewenst, ongepast, of lastig gedrag. De VCP is er voor alle leden, ouders van leden, trainers, leiders, 
vrijwilligers, bestuur en toeschouwers. Enkele voorbeelden: ouders van een jeugdlid hebben het idee 
dat hun kind buitengesloten wordt tijdens het sporten en een gesprek met de leider heeft niet veel 
opgeleverd; een trainer heeft moeite met het ‘in het gareel houden’ van de groep en vraagt zich af 
‘hoe ver’ hij mag gaan in het begrenzen van lastige kinderen; etc. 
 
De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk. Het mooiste is het als je een probleem, dat je binnen 
je vereniging tegenkomt, zélf of samen met een ander lid, teamgenoot of leider kunt oplossen. Maar 
wat als het op die manier niet lukt? Je weet niet wat je eraan kunt doen? Blijf er dan niet mee 
rondlopen, maar praat er (in vertrouwen) over met een van de vertrouwenscontactpersonen.  
 
De vertrouwenscontactpersoon heeft dus contact met jou, wanneer je daarom vraagt. Zij overlegt met 
jou en kijkt wat er nodig is om je weer vooruit te helpen. Dat kan zijn door zelf haar hulp aan te bieden 
óf door je door te verwijzen naar een instantie of persoon die gespecialiseerd is in het geven van een 
antwoord op je specifieke vraag. Het kan ook zijn dat de VCP contact met het bestuur opneemt en daar 
je zorg of vraag neerlegt. Dat gebeurt altijd anoniem, tenzij je aangeeft dat je naam bekend mag zijn.  
De VCP-en kunnen ook gevraagd worden door de (vrijwillige) medewerkers van de verenigingen voor 
het geven van voorlichting, advies en informatie rondom bovenbeschreven thema’s.  
Een uitgebreid profiel voor de vertrouwenspersoon staat op de site van elke vereniging. 
 

Mijn naam is Maaike Friesen. De kans is best groot dat je me niet kent en dat zou 
zomaar eens fijn kunnen zijn, bijvoorbeeld als er iets speelt wat je graag in 
vertrouwen zou willen bespreken! Ik ben 41 jaar en woon samen met Bas en onze 
twee kinderen in het buitengebied van Esbeek. Ik ben geboren in Oss, ik heb lange 
tijd in Tilburg gewoond en ben dus sinds een paar jaar gesetteld in Esbeek.  
Ik studeerde pedagogiek in Tilburg en heb sindsdien ruime ervaring opgedaan in 
het werkgebied van de (complexe) jeugdzorg. Zo werkte ik als groepsbegeleiding 
op een instelling, maar ook als ambulant begeleider bij gezinnen thuis en daarnaast 

individueel als begeleider en vertrouwenspersoon van kinderen en jongeren. Ik hoop voor diegene die 
daar behoefte aan heeft een betrouwbaar en laagdrempelig vertrouwenspersoon te kunnen zijn! 
06-16446467 / Maaikefriesen@hotmail.com 
 
Ik ben Wiesje Pulles, ik ben 38 jaar oud en ben bestuurslid van S.V. Tuldania, en 
speel bij de 35+. Mijn vriend Maarten en onze 2 kinderen spelen ook voetbal en 
tennis in Esbeek. Ik houd me binnen de voetbalclub onder andere bezig met het 
bevorderen van een veilig sportklimaat en was al eerder aangesteld als VCP van 
de club. In mijn dagelijks leven werk ik als psycholoog bij een 
psychotraumacentrum. Vandaar dat ik ervaring heb met het voeren van (soms 
moeilijke) gesprekken, met de oorzaken en gevolgen van bijvoorbeeld van 
grensoverschrijdend gedrag en drugs- en alcoholproblematiek en het bieden van 
hulp op meerdere gebieden. Ook kan ik redelijk goed inschatten wat binnen de clubs op te lossen is 
en wanneer er toch andere (professionele) hulp nodig is. Ik hoop als vertrouwenspersoon de 
verenigingen nog een beetje extra fijn en veilig te maken! 06-45358705 / Wiesje.pulles@hotmail.com   
 
Indien nodig werken zij samen met de dorpsondersteuner. Je kunt hiermee ook rechtstreeks contact opnemen via 
dorpsondersteuneresbeek@mail.com. 


