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Vertrouwenspersoon – Marja Duine 

!  

Toen ik gevraagd werd om vertrouwenspersoon bij ROHDA ’76 te worden hoefde ik daar niet 
lang over na te denken. Ik vind een veilige sportomgeving superbelangrijk. Als ik daarbij kan 
helpen doe ik dat graag.   

Ik ben vooral bij ROHDA ’76 betrokken omdat onze zoon Mees bij de club voetbalt. Ik kom 
altijd aanmoedigen… nou ja altijd… in elk geval bij thuiswedstrijden en mooi weer ☺ . Zelf 
voetbal ik niet maar, ik ben wel sportief: ik hou van tennis, hardlopen en power yoga! In het 
dagelijks leven werk ik als loopbaancoach. Kort samengevat ben ik altijd bezig om mensen 
naar nieuw of ander werk te begeleiden. 

De rol van vertrouwenspersoon binnen ROHDA ’76 is nieuw. De vertrouwenspersoon is 
eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander 
ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld discriminatie of pesten. Dus als je met iets zit dat je moeilijk 
vindt om te bespreken binnen je team, of met je coach, of met je ouders kun je contact met 
ons opnemen. Ook ouders of andere betrokkenen kunnen bij ons terecht. We luisteren naar 
je melding of je vraag. En we denken met je mee over vervolgstappen. Het gesprek is altijd 
vertrouwelijk. Je kunt ervan op aan dat wat je bespreekt veilig is.  

Je kunt me bereiken via 06-15454720 of vertrouwenspersoon@rohda76.nl 
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Vertrouwenspersoon – Arjan de Jong 

!  

Mijn naam is Arjan de Jong en ik ben samen met Marja aangesteld als vertrouwenspersoon 
binnen ROHDA ‘76. 

Omdat wij nog maar 2,5 jaar in Bodegraven wonen zal ik mij in dit stukje verder voorstellen. 
Ik ben getrouwd met Sytske en vader van Levi (8), Hannah (5) en Ruben (3). Levi is 
afgelopen seizoen gestart met voetballen in het JO9-2 team en heeft het erg naar zijn zin bij 
ROHDA ‘76. In het dagelijks leven werk ik als consultant voor banken en verzekeraars om 
nieuwe online producten te ontwikkelen.  

Mocht er een situatie bij ROHDA ‘76 zijn waar je in vertrouwelijkheid met Marja en mij over 
wilt spreken schroom dan niet om mij even aan te spreken of een afspraak te maken. Tijdens 
dit gesprek kunnen we een luisterend oor bieden en samen bepalen of en welke 
vervolgstappen gewenst zijn. Wij zijn hierin onafhankelijk en kunnen in overleg helpen om 
problemen bespreekbaar te maken. 

Je kunt me bereiken via 06-21165414 of vertrouwenspersoon@rohda76.nl 
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