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GEDRAGSCODE SPEELTUINVERENIGING BUUTVRIJ 

 

Versie:  1.0 

Datum: 20 juni 2018 

 

Speeltuinvereniging Buutvrij hecht veel waarde aan een veilige omgeving voor bezoekers van de 

speeltuin en voor de vrijwilligers en andere betrokkenen bij de speeltuinvereniging. Om dit te kunnen 

borgen is deze gedragscode opgesteld en van toepassing voor alle (vrijwillige) medewerkers van de 

speeltuinvereniging. De gedragscode bestaat uit twee delen: 

1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én 

vrijwilligers 

2. Een omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de door speeltuinvereniging 

Buutvrij te nemen stappen bij melding en/of constatering hiervan 

Alle vrijwilligers van de speeltuinvereniging Buutvrij worden bekend gemaakt met het bestaan en de 

inhoud van de gedragscode als onderdeel van het aannamebeleid en dienen de gedragscode te 

ondertekenen. De vrijwilliger verklaart met de ondertekening van de gedragscode deze te kennen en 

volgens de gedragscode te handelen. 

 

Gedragsregels 

1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen bezoekers zich veilig en 

gerespecteerd voelen. 

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan bezoekers te bejegenen op een wijze die de bezoeker in 

de waardigheid aantast. 

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de bezoekers dan functioneel 

noodzakelijk is. 

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte 

van bezoekers. Alle seksuele handelingen, ongewenste handelingen, contacten en –relaties 

tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 

beschouwd als seksueel overschrijdend gedrag. 

5. De vrijwilliger mag bezoekers niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren wordt. 

6. De vrijwilliger zal tijdens activiteiten van de speeltuinvereniging zeer terughoudend en met 

respect omgaan met bezoekers en de ruimtes waarin zij zich bevinden. 

7. De vrijwilliger heeft de plicht de bezoeker 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 bezoekers is betrokken, wordt nageleefd. 

8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode 

en bij het vermoeden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is de vrijwilliger verplicht 

hiervan melding te maken bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van speeltuinvereniging 

Buutvrij. 

9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoeding 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 
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vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te 

treden met het bestuur of de vertrouwenspersoon van speeltuinvereniging Buutvrij. 

 

Omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en te nemen stappen 

Onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: elke vorm van agressie, seksueel 

gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, pesten en discriminatie, 

ongewenste druk door ongelijke machtsverhouding (zoals volwassen-kind) of andere handelingen of 

gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

Bij gedragingen die volgens bovenstaande omschrijving vallen onder (seksueel) grensoverschrijdend 

gedrag wordt door het bestuur of de vertrouwenspersoon van speeltuinvereniging Buutvrij indien 

mogelijk hoor- en wederhoor toegepast en indien nodig sanctioneel opgetreden. De sancties bestaan 

uit het voor kortere of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk of het weigeren van toegang tot de 

speeltuin en vergaderingen van de speeltuinvereniging. Bij melding of vaststelling van seksueel 

overschrijdend gedrag waarvan het bestuur van speeltuinvereniging Buutvrij oordeelt dat deze vallen 

onder het Wetboek van Strafrecht, zal bij politie/justitie melding of aangifte worden gedaan. 

 

Deze gedragscode is op 20 juni 2018 vastgesteld door het bestuur van speeltuinvereniging Buutvrij. 

 

Ondertekening vrijwilliger    Ondertekening bestuur 

Datum:       Datum: 

Naam:       Naam: 

Handtekening:      Handtekening: 


