
Bijlage 1: Overzicht van genomen stappen.  
 
 

Nr Datum Actie Resultaat 

1.  5 juli 2014 Aanmelding bij WBSV Geen antwoord. 

2.  17 juli 2014 Op eigen initiatief telefonisch contact met 
secretaris.  

Deze stelde mij de vraag “Hoe gaat u pestgedrag voorkomen?”. Ik vroeg hem 
of hij die vraag ook stelde aan ouders van kinderen die dik zijn, een bril 
dragen of stotteren. Het bracht een gesprek over genderdysforie op gang en 
aan het eind van het gesprek stond de secretaris open voor de aanmelding.  

3 19 augustus 2014 Op eigen initiatief telefonisch contact met 
secretaris.  

De secretaris vertelde dat de aanmelding van mijn kind die avond in de 
bestuursvergadering zou worden besproken.  

4 20 augustus 2014 Mail ontvangen van secretaris.  Mijn kind werd onomwonden vanwege de genderdysforie afgewezen. Men 
had de verwachting dat het pestgedrag zou geven.  

5 28 augustus 2014 Ik heb opnieuw een brief aan WBSV gestuurd 
waarin ik, met redenen omkleed, de club vraag 
mijn kind, en de andere leden, een kans te geven.  

Geen antwoord gehad.  

6.  5 september 2014 Ik heb telefonisch contact opgenomen met de 
voorzitter om tot een gesprek te komen. Was op 
advies van vertrouwenscontactpersoon NOC-NSF. 

Na enig soebatten stemde de voorzitter alleen in met een gesprek als ik 
accepteerde dat mijn kind een meisje is en dus bij de meiden voetbalt. Dat 
is geen basis voor een open gesprek en op die grond kan ik niet in gesprek 
gaan.  

7.  21 september 2014 Klacht aan KNVB gestuurd. Nooit inhoudelijk antwoord op gehad. 

8.  5 november 2014 Melding gemaakt bij Meldpunt Discriminatiezaken 
Zaanstreek/Waterland. 

De wederhoorbrief van WBSV was aanleiding om melding te doen bij het 
College voor de Rechten van de Mens.  

9.  13 januari 2015 Klacht ingediend bij CRM. Op 22 mei 2015 ontving ik de uitspraak waarin zeer duidelijk staat dat mijn 
kind is afgewezen op grond van de genderdysforie en dat daarmee bewezen 
is dat de club zich schuldig heeft gemaakt aan verboden onderscheid op 
basis van geslacht.  

 


