Aannamebeleid vrijwilligers Scouting Berghem
Scouting Berghem vindt het belangrijk om de leden en de kaderleden
een veilige fysieke en sociale omgeving te kunnen bieden. Daarom
selecteert zij de vrijwilligers op zorgvuldige wijze. Het aannamebeleid
voor deze vrijwilligers bestaat uit de onderstaande procedure.
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1. Nieuwe leid(st)ers, commissieleden of bestuursleden, melden
zich aan via het aanmeldformulier op onze website. Ook
vriend(inn)en van bestaande leid(st)ers dienen zich aan te melden voordat ze
komen kijken.

2. Zodra het aanmeldformulier is ingevuld en verstuurd, ontvangt de secretaris
de gegevens per email en registreert deze in de landelijke ledenadministratie
Scouts Online (SOL). De groepsbegeleider ontvangt de gegevens ook en
maakt dan een afspraak om kennis te maken en om verdere afspraken te
maken over de introductieperiode.
3. Na drie weken volgt een tweede afspraak om te evalueren en vast te stellen of
de leid(st)er zich ook daadwerkelijk wil inschrijven. Tot nu toe is deze persoon
alleen nog aangemeld. Om leiding te worden bij de Bevers, Shanti’s of
Welpen moet je minimaal 17 jaar zijn. Om leiding te worden bij de Scouts is
een minimum leeftijd van 18 jaar vereist. Voor de Explorers moet je minimaal
20 jaar zijn.
4. Van de nieuwe vrijwilliger wordt verwacht de gedragscode van Scouting
Nederland door te lezen en ondertekend te retourneren. Deze wordt verstrekt
door de secretaris.
5. Na het retourneren van de getekende gedragscode door de kandidaat worden
de door de secretaris opgevraagde gegevens aangeleverd die nodig zijn voor
het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag. Indien de kandidaat de
benodigde gegevens heeft aangeleverd, wordt vervolgd met stap 6. Indien de
kandidaat deze gegevens niet wil verstrekken of geen ondertekende
gedragscode aanlevert wordt geen VOG-aanvraag gedaan en vindt er geen
samenwerking plaats.
6. Voor de kandidaat wordt een VOG-aanvraag gestart. Deze aanvraag dient
door de kandidaat te worden afgerond, waarna de kandidaat naar verwachting
een VOG ontvangt en doorstuurt naar het secretariaat van Scouting Berghem.
Zodra de originele VOG door het secretariaat is ontvangen, kan de kandidaat
definitief starten als leid(st)er, commissielid of bestuurdslid. Indien de

Aannamebeleid Scouting Berghem

Pagina 1

kandidaat geen VOG ontvangt of deze niet ter beschikking stelt aan het
secretariaat, vindt er geen samenwerking plaats.

Pagina 2 van 2
Aannamebeleid Scouting Berghem

