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Speeltuinvereniging Buutvrij is voor het juist functioneren van de vereniging afhankelijk van
vrijwilligers. Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers die kennis, tijd en ervaring beschikbaar
stellen voor het vervullen van bestuurstaken.
Naast bestuurswerk is er veel meer te doen binnen de speeltuinvereniging. Het meedenken en doen
in de realisatie, beheer en onderhoud van de speeltuin en speeltoestellen is een belangrijke. Maar
ook de inzet van vrijwilligers voor toezicht en beheer in de speeltuin en het begeleiden van derden
bij werkzaamheden in, aan en rond de speeltuin.
Gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers zijn daarom van levensbelang voor het bestaansrecht van
de speeltuinvereniging. Daarom wil speeltuinvereniging Buutvrij de zaken met betrekking tot inzet
van vrijwilligers goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. De
speeltuinvereniging wil tenslotte een situatie scheppen waarin kinderen, maar ook ouderen, veilig
kunnen spelen, recreëren en samen kunnen komen. Dit vraagt om een goed aannamebeleid van
vrijwilligers en aanvullende maatregelen om seksuele intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Aannamebeleid van vrijwilligers
Bij het aannemen van vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de speeltuinvereniging en in de
speeltuin worden de volgende stappen gehanteerd:
1.
2.
3.
4.

Het houden van een kennismakingsgesprek
Het bespreken van taken en verantwoordelijkheden
Het bespreken en laten ondertekenen van de gedragscode
Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de drie jaar
herhaald worden.
5. Evalueren van het functioneren van de vrijwilliger aan het einde van de proeftijd van drie
maanden
6. Het jaarlijks (beperkt) evalueren van het functioneren van de vrijwilliger

Vertrouwenspersoon
Naast een doordacht en zorgvuldig opgesteld aannamebeleid van vrijwilligers is aanvullend ook
gekozen voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon. In de achterliggende jaren is er sprake
geweest van een toenemend aantal incidenten binnen verenigingen, waaronder ook op gebied van
seksuele intimidatie. Er is daarmee sprake van een maatschappelijk probleem. Speeltuinvereniging
Buutvrij vind het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om dergelijke incidenten te voorkomen.
De vertrouwenspersoon is binnen de speeltuinvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen
die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is
voor iedereen beschikbaar die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag van anderen of

concreet in gesprek willen over een incident dat heeft plaatsgevonden. De vertrouwenspersoon is
beschikbaar voor (bestuurs)leden, vrijwilligers en derden die betrokken zijn bij de vereniging en
tevens ook voor alle bezoekers van de speeltuin.
De vertrouwenspersoon van speeltuinvereniging Buutvrij is:
Eva Straten (vertrouwenspersoon@speeltuinbuutvrij.nl)

