
 
GEDRAGSCODE 

 
 
 

 
Voor iedereen die bij het Jeugdcomité actief is, kinderen, vrijwilligers en leiding, is een gezonde en 
fysiek en sociaal veilige omgeving belangrijk. Iedereen die als vrijwilliger meewerkt om een activiteit 
tot stand te brengen heeft een voorbeeldrol voor de deelnemende kinderen. Het is belangrijk om 
volgens de maatschappelijke normen en waarden met elkaar om te gaan. 
 
Om dit te benadrukken hebben wij als Jeugdcomité voor al onze vrijwilligers een gedragscode 
opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of stagiair(e) word je op deze gedragscode 
gewezen en word  je geacht hiernaar te handelen.  
 
Allereerst de huisregels: 
 

1. Het gebruik van alcohol tijdens een activiteit of bezigheden direct gelieerd aan een activiteit 
(zoals bewaking van het terrein) is niet toegestaan. Ook bij een afsluitingsborrel of een feest 
van het Jeugdcomité Someren zal aan personen onder 18 jaar geen alcohol worden 
geschonken. 

2. In het bijzijn van kinderen is roken niet toegestaan.  
3. Drugsgebruik of het onder invloed zijn van drugs of andere verdovende middelen is niet 

toegestaan tijdens een activiteit of bezigheden direct gelieerd aan een activiteit. 
 

Daarnaast de gedragsregels: 
 

4. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig en 
gerespecteerd voelt.  

5. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van pesten, intimidatie, seksuele benadering en 
ander ongewenst gedrag ten opzichte van kinderen. Ook tussen vrijwilligers onderling wordt 
dit gedrag als ontoelaatbaar gezien. 

6. De vrijwilliger heeft de plicht kinderen naar vermogen te beschermen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandeling, pesten en (seksuele) intimidatie en zal er actief op toezien dat 
de gedragscode door iedereen die bij de kinderen is betrokken, wordt nageleefd. 

7. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode 
is hij verplicht hiervan melding te maken bij de voorzitter van het Jeugdcomité. 

8. 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 in de 
geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de 
voorzitter van het Jeugdcomité.  

9. Indien nodig schakelt het Jeugdcomité een vertrouwenspersoon in. 
 
Overtreding van deze code zal naar oordeel van de voorzitter besproken worden in het Bestuur van 
het Jeugdcomité en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwilliger wordt 
verdacht van strafbare feiten zoals criminele activiteiten of seksueel misbruik van kinderen zal het 
Bestuur direct politie/justitie inschakelen. 
 
 
Daar waar in de tekst gesproken wordt over een vrijwilliger, wordt ook een stagiaire of begeleider 
bedoeld. Met kinderen worden alle personen jonger dan 18 jaar bedoeld, dit kunnen ook jonge 
vrijwilligers zijn. 
 
Deze gedragscode is op 14 april 2014 te Someren aangepast vastgesteld door het Bestuur van 
Jeugdcomité Someren en zal binnen de verschillende werkgroepen jaarlijks onder de aandacht 
worden gebracht. 

 

 


