
Olá capoeiristas,  

Ik ben Argila / Joost.  en ik ben voor iedereen binnen Stichting CNC de vertrouwenscontactpersoon 

(ook wel: VCP). CN Capoeira moet voor iedereen een prettige en veilig omgeving zijn om samen 

capoeira te spelen: jong of oud; man, vrouw of anders, links- of rechtshandig, beginner of heel 

ervaren, blauwe of bruine ogen, een lichte of donkere huidskleur, ongeacht je achtergrond, taal of 

seksuele voorkeur. Het moet leuk zijn om naar capoeira te gaan. Gelukkig is dat het ook meestal. 

Toch kan het gebeuren dat iets je dwars zit. Dan kan het fijn zijn om hier met iemand over te praten.  

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon? 

Bij de VCP kun je voor terecht wanneer je te maken hebt gehad met ongewenst of 

grensoverschrijdend gedrag. Als je behoefte hebt aan een luisterend oor of een gesprek – 

bijvoorbeeld over pesten, vervelende ervaringen, (seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend 

gedrag – stuur dan een mailtje naar Stichtingcn@gmail.com . Als je snel contact wil, vermeld dan 

ook even je telefoonnummer.  

Wanneer kun je terecht bij de VCP? 

Heb je vragen over iemands gedrag? Wil je iets delen? Ben je bang dat je niet serieus wordt 

genomen? Neem contact met me op! Erover praten kan ervoor zorgen dat er een einde gemaakt 

wordt aan een ongewenste situatie, dat deze niet verergert, of om herhaling te voorkomen. 

Bijvoorbeeld als het gaat om: 

• pesten of gepest worden; 

• het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; 

• grensoverschrijdend gedrag: als je de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt 

onprettig vindt; 

• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: als je denkt dat iemand in jouw directe 

omgeving hier mee te maken heeft; 

• zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan; 

• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; 

• of je vraag bij mij op de juiste plaats is. 

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met 

grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen voor 

geschikte hulp. Daarnaast adviseert de VCP het bestuur om (preventieve) maatregelen te nemen. De 

VCP zelf behandelt de klachten niet inhoudelijk, maar wijst de weg naar een goede oplossing. Ik ben 

op de hoogte van de mogelijkheden om hulp te krijgen, en van eventuele vervolgstappen.  
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