
Gedragscode Vrijwilligers 
Het bestuur van Speelweek Nieuwerbrug vindt een veilige omgeving voor haar deelnemende 
kinderen én vrijwilligers heel belangrijk. Daarom hebben wij als stichting voor al onze 
vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit regels die bijdragen aan 
een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers. Wanneer je bij ons als 
vrijwilliger en/of stagiair(e) bent aangemeld, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. 
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 

Regels 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarin de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt; 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast; 
3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is; 
4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle 

(seksuele) handelingen, contacten en -relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding 
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag; 

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting 
als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden; 

6. De begeleider zal tijdens de speelweek, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met 
minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals bijvoorbeeld een kleedkamer; 

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige 
behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die 
bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd; 

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur 
aangewezen persoon; 

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn; 
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde 

gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en 
zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. 

Vrijwilliger zijn voor de speelweek is niet geheel vrijblijvend. Er zijn een aantal vaste huisregels: 
1. Je bent aanwezig bij de ingeplande groepsvergadering(en); 
2. Je bent elke dag van de speelweek op tijd en vertrekt pas na de evaluatie; 
3. Je volgt de aanwijzingen van het bestuur en de aanspreekpunten op; 
4. Roken en het gebruik van mobiele telefoons mogen alleen bij vrijwilligerskeet, roken in de buurt van kinderen is 

verboden; 
5. Elke avond is er gelegenheid om te knutselen of gezellig bij te kletsen bij het kampvuurtje, maar er wordt wel verwacht 

dat je de volgende ochtend weer fris en fruitig op het veld staat; Ben je nog geen 18? Dan geldt NIX18! 
6. Je helpt mee met de voorbereidingen (de zaterdag voor en/of na de Speelweek) en optioneel één of meer van de 

avonden vóór de speelweek. 

Hiermee verklaar ik dat ik de gedragscode ken en niet tegen de gedragscode in zal handelen. 

Ondertekening vrijwilliger     Ondertekening Speelweek Nieuwerbrug 

Naam: ______________________________________   Naam:  ______________________________________ 

Datum: ______________________________________   Datum: ______________________________________
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