Instructie betreffende aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Lees deze instructie volledig door alvorens te beginnen! Heb je nog geen Digid dan kun je deze gratis
aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.
Doe dit vóór je met stap 1 begint.
Stap 1: Stuur een email naar: ledenadministratie@meervogels60.nl waarin staat vermeld:
 volledige achternaam en voorna(a)m(en);
 geboortedatum;
 functie bij Meervogels ’60;
 06 telefoonnummer; en
 bevestiging dat je beschikt over een Digid. Deze is nodig voor de aanvraagprocedure via
Internet.
Stap 2: Als je bovenstaande email hebt verstuurd, zal Meervogels ‘60 via de website van het
Ministerie van Justitie een elektronische aanvraag indienen.
Stap 3: Je ontvangt dan een email van de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
waarin je wordt gemeld dat Meervogels ‘60 een aanvraag heeft ingediend voor een Verklaring
Omtrent Gedrag. In de email van Dienst Justis zit een link en als je daarop klikt kun je inloggen met
behulp van je Digid. Je moet dus een Digid hebben om deze stap te kunnen doen. Heb je nog geen
Digid dan kun je deze gratis aanvragen via www.digid.nl/aanvragen. Doe dit vóór je met stap 1
begint.
Stap 4: Nadat je bent ingelogd met je Digid bevestig je dat je akkoord bent met de aanvraag.
Stap 5: Het aanvragen van een VOG is gratis.
Stap 6: Indien je aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je je VOG in regel per post binnen 2 weken.
Stap 7: Nadat je je originele VOG hebt ontvangen doe je dit origineel of een kopie in een envelop en
stopt deze in brievenbus op het adres Startingerweg 3, 1906 NP Limmen
BELANGRIJK
Als je problemen hebt met:
 het aanvragen van een VOG;
 het aanvragen van een Digid;
 of wanneer je je zorgen maakt over “of je wel een VOG kunt krijgen”,
Meldt dit dan in een email aan vcp@meervogels60.nl
Indien jij andere problemen hebt, die jij liever eerst met de vertrouwenspersoon wil bespreken, mail
dan naar vcp@meervogels60.nl. De vertrouwenspersoon van Meervogels ‘60 neemt dan contact met
je op. Jouw informatie wordt absoluut vertrouwelijk behandeld.
Nadere informatie omtrent een veilige sportomgeving vindt je op de website van het NOC*NSF:
http://www.veiligsportklimaat.nl/overvsk
Algemene informatie over de VOG in de sport vindt je op de website van het NOC/NSF:
http://www.nocnsf.nl/stream/vog/foldervrijwilligers
Heb je nog vragen over het aanvragen en verstrekken van een VOG dan kun je deze ook per email
stellen aan vcp@meervogels60.nl.

