Persbericht

Reactie AW.DTV op rechtszaak
Vrijdag 29 januari ’21 heeft in Amsterdam een rechtszaak gediend tegen een persoon, die ervan
wordt verdacht met een verborgen camera heimelijk vrouwen te hebben gefilmd in de
kleedkamers en doucheruimten van AW.DTV. De uitspraak in deze zaak, die de periode 2016-2019
beslaat, volgt 12 februari.
AW.DTV heeft, zolang deze zaak onder de rechter is, van politie en justitie het verzoek gekregen om
hierover niet naar buiten te treden. Nu de eerste zitting geweest is, wil het bestuur op deze plek
duidelijk maken dat dit voor alle betrokkenen binnen AW.DTV én de betrokken vrouwen een uiterst
vervelende situatie is, die we als vereniging zeer betreuren.
AW.DTV heeft vanaf het eerste moment dat dit bekend werd via de politie contact gezocht met het
KNKV en het NOC-NSF en vertrouwenspersonen en slachtofferhulp ingeschakeld om de slachtoffers
adequaat bij te staan. Tevens heeft het bestuur de senioren- en juniorenteams en ouders van
jeugdleden ingelicht en tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) de leden van de vereniging
zorgvuldig geïnformeerd over de ontstane situatie. AW.DTV streeft ten alle tijden naar een veilige
sportomgeving en zullen hierop blijven toezien.
Alle vrouwen, die aan de hand van de beelden geïdentificeerd konden worden, zijn ook
daadwerkelijk geïdentificeerd. Met al deze vrouwen is contact opgenomen. Verder heeft de
verdachte aangegeven dat de beelden niet verspreid zijn en geeft de officier van justitie aan dat
onderzoek ditzelfde beeld uitwijst. Na de uitspraak zullen alle beelden door justitie worden
vernietigd.
Vragen
Wie naar aanleiding van dit bericht vragen heeft kan contact opnemen met de woordvoerder Hans
de Wind tel: 06 5706 4282 of een bericht sturen naar: voorzitter@AWDTV.nl.

Tevens staat wij over bovenstaande in nauw contact met het KNKV, dat zich met alle
korfbalverenigingen in Nederland inzet voor een positieve sportcultuur. Met vragen over deze zaak
of met andere vragen over – de preventie en het tegengaan van - grensoverschrijdend gedrag kan
men zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV:
https://www.knkv.nl/positieve-sportcultuur/

