Vrijwilligersovereenkomst
De ondergetekenden,
-

Stichting Ome Joop’s Tour, hierbij vertegenwoordigd door Marcel Legerstee, voorzitter
en

-

de vrijwilliger, heer/mevrouw <voorletters en achternaam> wonende te <adres>

verklaren hierbij een vrijwilligersovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden:

1. Werkzaamheden
De vrijwilliger stelt zich met ingang van <datum> beschikbaar om vrijwilligerswerk te verrichten en daarmee
Stichting Ome Joop’s Tour te ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstelling. De werkzaamheden
worden vrijwillig verricht conform de werkwijze van Stichting Ome Joop’s Tour en onder verantwoordelijkheid
van het bestuur.
2. Onkostenvergoeding
De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. In overleg met het bestuur kan wel een
declaratie worden ingediend voor aantoonbaar gemaakte onkosten. Onder onkosten vallen alleen die kosten die
daadwerkelijk gemaakt zijn in direct verband met het gevraagde vrijwilligerswerk en zolang de financiële
middelen van Stichting Ome Joop’s Tour toereikend hiervoor zijn. Het indienen van een declaratie kan via
penningmeester@omejoopstour.nl.
3. Geheimhouding
De vrijwilliger gaat tijdens en na het beëindiging van de vrijwilligerswerkzaamheden vertrouwelijk om met de
opgedane kennis waarvan de vrijwilliger weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat geheimhouding vereist is.
4. Privacy
Stichting Ome Joop’s Tour houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Stichting doet er alles aan om de privacy van eenieder te
waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De wijze waarop dit plaatsvindt ligt vast in
het privacyreglement, te vinden op de website van Stichting Ome Joop’s Tour.
5. Verzekeringen
Stichting Ome Joop’s Tour heeft een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten die de risico's
van de stichting en de vrijwilligers dekken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De vrijwilliger zorgt zelf
voor alle gebruikelijke persoonlijke verzekeringen. Daarnaast heeft de gemeente Arnhem een collectieve
verzekering voor iedere vrijwilliger die in Arnhem woont, ongeacht waar u dat werk doet in Nederland. Dit is een
vangnetverzekering en vervangt niet de persoonlijke aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering. Stichting
Ome Joop’s Tour draagt geen verantwoordelijkheid in geval van diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen.
6. Verhindering
In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins of andere dringende redenen wordt het bestuur
of een vertegenwoordiger van het bestuur zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gebracht.
7. Duur en einde overeenkomst
De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De partijen kunnen de overeenkomst in onderling
overleg beëindigen. Opzegging vindt schriftelijke plaats via mail aan secretariaat@omejoopstour.nl.
8. Gedragscode
Stichting Ome Joop’s Tour vindt het belangrijk dat al haar vrijwilligers zich aan een aantal gedrags- en
omgangsregels houdt, met name omdat je gaat werken met minderjarige kinderen. De vrijwilliger is een
voorbeeld voor de kinderen en dient zich daarvan bewust te zijn tijdens alle activiteiten. De ‘gedragscode’ is
hiervoor opgesteld. Met het ondertekenen van deze vrijwilligersovereenkomst verklaar je op de hoogte te zijn
van onderstaande inhoud van de gedragscode en dat je hiernaar zult handelen.

Algemeen
1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en sfeer waar de kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen en
onthoudt zich ervan kinderen te benaderen op een wijze die het kind in zijn waardigheid aantast.
2. De vrijwilliger zorgt voor een veilige en zorgeloze omgeving voor de kinderen waar plezier en saamhorigheid
voorop staan.
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het kind dan functioneel noodzakelijk is.
4. De vrijwilliger ontvangt het kind niet bij zich thuis en vervoert het niet met het eigen vervoersmiddel.
5. De vrijwilliger deelt geen gevoelige informatie over de privé situatie van een kind met derden die hier geen
belang bij heeft.
6. De vrijwilliger krijgt/ontvangt geen (im)materiele vergoedingen die niet van toepassing zijn op de activiteiten
tijdens de tour.
7. De vrijwilliger rookt niet en drinkt geen alcohol in het bijzijn van de kinderen. Alcohol is alleen met mate
toegestaan en wanneer de kinderen op bed liggen.
8. Het gebruik, in bezit hebben of het verhandelen van elke soort van drug is niet toegestaan.
9. De vrijwilliger zal niet discrimineren of discriminerende, extremistische, of racistische taal gebruiken.
10. Vrijwilligers gaan onderling respectvol met elkaar om en vertonen geen gewelddadig gedrag naar de
kinderen of andere vrijwilligers, waaronder intimidatie, pesten, roddelen, schelden en fysiek geweld.
Seksueel overschrijdend gedrag
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of
fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de
persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het
Wetboek van Strafrecht. Voorbeelden hiervan zijn:
11. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele overschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen
en vrijwilligers.
12. De vrijwilliger mag het kind niet zodanig aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als
seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
13. De vrijwilliger zal zeer terughoudend en met respect omgaan met kinderen, met name in toiletten of
kleedkamers. Zo zijn in de meisjeskleedkamer alleen vrouwelijke vrijwilligers en in de jongens kleedkamer
alleen mannelijke vrijwilligers.
14. De vrijwilliger voert geen een op een gesprekken achter gesloten deur. De deur blijft open of er is altijd een
tweede vrijwilliger bij waaronder een vrouwelijke en een mannelijke vrijwilliger.
15. De vrijwilliger troost bij pijn of verdriet niet d.m.v. niet-functionele aanrakingen, zoals strelen of zoenen.
Melden van algemeen en seksueel overschrijdend gedrag
16. De vrijwilliger heeft de plicht de kinderen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige
behandeling en seksueel overschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door alle
vrijwilligers binnen Stichting Ome Joop’s Tour wordt nageleefd.
17. Wanneer een vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragscode en bij
vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij het
bestuur.
18. 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 vrijwilliger om in de geest van de gedragscode
te handelen en daarover in contact te treden met het bestuur.
In alle situaties waarbij een redelijk vermoeden is van strafbare feiten en/of seksueel grensoverschrijdend
gedrag zal het bestuur dit in afstemming met de politie melden bij justitie.
Deze gedragscode is 15 maart 2021 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Ome Joop’s Tour en maakt
onderdeel uit van het Organisatiehandboek Ome Joop’s Tour.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Arnhem op <datum>.

.....................................
(Handtekening bestuur)

........................................
(Handtekening vrijwilliger)

