
Checklist Criteria Label Veilig en Verantwoord Vechtsporten (LVV 2021)                          

Naam club: 
Datum intake:   
  

 Criterium LVV Ja Nee Opmerking / Actie 

1 De organisatie onderschrijft de erecode van de vechtsport, hetgeen moet blijken uit haar 
doelstellingen en/of gedragscode en/of huisregels.  
 

  Opsturen huis en gedragsregels incl. 
erecode 

2 De organisatie oefent haar activiteiten uit binnen de kaders van de Nederlandse wet- en 
regelgeving.  
 

  Aanvinken verklaring Ja/Nee 

3 De organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de sporters en 
trainers afgesloten. De polis dekt alle uitgevoerde activiteiten, indien van toepassing ook 
in het buitenland, inclusief de heen- en terugreis. Bij uitbesteding van een deel van de 
activiteiten moet de contractpartner een polis met vergelijkbare dekking overleggen.  
 

  Opsturen polisblad 
bedrijfsaansprakelijkheid verzekering 

4 De organisatie verbindt zich noch formeel noch informeel aan de seksindustrie en/of het 
gebruik van of de handel in doping of stimulerende middelen. Dergelijke activiteiten, of 
zichtbare uitingen daarvan, worden evenmin toegelaten of gedoogd in de accommodatie. 
 

  Aanvinken verklaring Ja/Nee 

5 De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een vereniging heeft 
volledige rechtsbevoegdheid (opgericht bij notariële akte). 
 

  Opsturen kopie inschrijving KVK 

6 De organisatie staat open voor verschillende culturen en achtergronden. De organisatie 
streeft naar gelijke behandeling van individuen en groepen binnen de organisatie.  
 

  Aanvinken verklaring Ja/Nee 

7  Bij ongewenste bejegening van sporters (pesten, intimidatie e.d.) kunnen zij zich wenden 
tot een vertrouwenspersoon die onafhankelijk is van de trainer(s) en het bestuur / de 
directie.  

  Aanstellen vertrouwenscontactpersoon 
die bekent is bij en bereikbaar voor 
iedereen in de organisatie (nieuw per 
2021) 

8 De organisatie heeft huis- en gedragsregels vastgesteld waarin ten minste het volgende is 
geregeld: 

- het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden;  

  Opsturen huis en gedragsregels 



- het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen 
is verboden;  

- dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van 
de sporter  

- de organisatie ziet actief toe op de handhaving van de huis- en gedragsregels.  

9 De kwaliteit van het aanbod wordt bepaald door de hoofdtrainer. De club beschikt over 
minimaal één hoofdtrainer die: 

- een diploma leraar A of B bij een rijkserkende vechtsportorganisatie of een 
sporttechnische opleiding op niveau 3 van de kwalificatiestructuur Sport bezit1 

- beschikt over een Verklaring omtrent gedrag die niet ouder is dan 3 jaar en geen 
beperkende bepalingen bevat 

- de betreffende trainer verklaart schriftelijk als hoofdtrainer actief te zijn binnen 
de club. 

 
 
 

 Opsturen sporttechnisch diploma 
Opsturen VOG (niet ouder dan 3 jaar) 
Opsturen schriftelijke ondertekende 
verklaring dat de hoofdtrainer actief is 
binnen de club 

10 Alle trainers en assistent-trainers beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
die niet ouder is dan 3 jaar en die geen beperkende bepalingen bevat.  
 

  VOG’s van alle trainers en assistent-
trainers opsturen (nieuw per 2021) 
 
Als uw organisatie gebruikt maakt van 
vrijwilligers, kunnen zij een gratis VOG 
aanvragen indien uw organisatie 
zichzelf registreert. Meer 
informatie: www.gratisvog.nl    

11 De activiteiten vinden plaats in accommodaties met een geldige gebruiksvergunning. 
Indien deze niet is afgegeven door de gemeente, dient een huurovereenkomst, een 
plattegrond met vluchtwegen en eventuele verslagen van (brand)veiligheidscontroles te 
worden overlegd. Bovendien dienen de accommodaties te voldoen aan de volgende 
criteria:  

  Opsturen gebruikersvergunning/ 
huurovereenkomst 

- er is gelegenheid om persoonlijke eigendommen tijdens de les veilig op te bergen    Aanvinken verklaring Ja/Nee 

materialen en hulpmiddelen worden veilig opgeslagen; alleen de trainers hebben 
er toegang toe (dit geldt vooral  voor de messen en stokken die bij sommige 
vechtsporten worden gebruikt)  

  Aanvinken verklaring Ja/Nee 

- op de mat of vloer is per sporter ten minste 4 m2 beschikbaar    Aanvinken verklaring Ja/Nee 

- de mat of vloer is hygiënisch   Aanvinken verklaring Ja/Nee 

- er zijn gescheiden kleedkamers voor heren en dames, en is er voldoende privacy 
voor zowel de heren als de dames  

  Aanvinken verklaring Ja/Nee 

 
1 Indien er in uw tak van sport geen rijkserkende opleiding of opleiding op niveau 3 is dient de waarde van diploma’s uit te worden gezocht en is dit ter beoordeling van het NIVM.  

http://www.gratisvog.nl/


- er zijn voor heren en dames gescheiden, dan wel afsluitbare sanitaire 
voorzieningen. 

  Aanvinken verklaring Ja/Nee 

12 De gebruikte hulpmiddelen en materialen, inclusief de eigen hulpmiddelen en materialen 
van sporters, vertonen geen uiterlijke of innerlijke gebreken. Dit betreft o.a. matten, 
trapkussens, handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, en de 
ophanging van bokszakken. 
 

 
 
 
  

 Aanvinken verklaring Ja/Nee 

13 De organisatie heeft een protocol voor noodsituaties, waarin o.a. de volgende punten zijn 
opgenomen: 

- Er is een vluchtplan (plattegrond) opgehangen in de accommodatie waarop de 
nooduitgangen zijn aangegeven.  

  Opsturen foto/kopie vluchtplan 

- Als de gezondheidstoestand van een sporter verslechtert, schakelt de organisatie 
op de kortst mogelijke termijn medische hulp in, afgestemd op de aard van de 
verschijnselen. Bij knock-out wordt in alle gevallen een arts geraadpleegd.  

  Aanvinken verklaring Ja/Nee 

- Telefoonnummers voor het oproepen van (medische) hulp zijn zichtbaar 
opgehangen in de locatie.  

  Opsturen foto/kopie 

- De organisatie draagt zorg dat er te allen tijde minimaal één persoon met een 
geldig EHBO(S)/BHV diploma aanwezig is in de organisatie. Opleidingen zijn 
gevolgd bij een Reanimatiepartner van de Hartstichting waarmee is opgeleid voor 
het toepassen van reanimatie. Een rooster met eerstehulpverleners dient te 
kunnen worden overlegd tijdens de keuring.  
 

  EHBO diploma(‘s) en EHBO rooster 
trainingen (nieuw per 2021) 

- De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van eerste hulpmiddelen tijdens 
haar activiteiten, alsmede voldoende kennis van deze hulpmiddelen en de 
toepassing ervan. Een checklist van aanwezige EHBO-materialen wordt gebruikt 
door de organisatie 

  Aanvinken verklaring Ja/Nee 

 

  



 

 

Door in de kolom ‘Verklaring’ ja te antwoorden, verklaar ik dat mijn club voldoet aan het kwaliteitscriterium zoals dat is omschreven. Aldus verklaar ik naar 

waarheid te hebben ingevuld, ……………………………………….(Naam persoon club) te …………………………..(woonplaats) op  

………………………………………….(datum invoegen) 

.…………………………………………….. (Handtekening) 

In te vullen door NIVM: 
Naam: ……………………………………….                                                 Plaats:……………………………                                                Datum:……………………………. 
Na inzage van de checklist en beoordeling van de ingestuurde bijlagen verklaar ik dat (naam club) wel/niet voldoet aan de criteria van het Label Veilig en 
Verantwoord Vechtsporten. 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                        ………………………………………….. (Handtekening NIVM) 

 


