Aanname beleid vrijwilligers
Om ervoor te zorgen dat we weten welke vrijwilligers er betrokken zijn bij de vereniging, hebben
we een aannamebeleid opgesteld.
Het aannamebeleid ziet er als volgt uit:
Elke vrijwilliger die actief raakt binnen de vereniging wordt pas actief wanneer de volgende zaken op orde
zijn:
 Er is een kennismakingsgesprek geweest. Wanneer iemand al langer lid is, maar doorgroeit naar
bijvoorbeeld instructeur wordt er door iemand van de TC een gesprekje gevoerd over motivatie en
de gedragsregels.
 Elke vrijwilliger/ stagiaire boven de 18 heeft een VOG*
 De huisregels zijn ondertekend.

Omdat we te maken hebben met kinderen en jongeren onder de 18 jaar en met veiligheid hebben we aan de
verschillende groepen vrijwilligers een aantal ‘functie eisen’ gesteld, te weten:
Bestuur
- Minimaal 18 jaar
- In het bezit van een VOG
- Ervaring op het gebied waarop het bestuurslid zijn taak uit gaat voeren (financiële achtergrond,
secretariële achtergrond, zwemachtergrond).
- Gericht op samenwerking en het welbevinden van de mensen die betrokken zijn binnen de
vereniging.
TC
-

Minimaal 18 jaar
In het bezit van VOG
In het bezit van EHBO-diploma
In het bezit van minimaal Life Saver 2
Verantwoording kunnen dragen voor de veiligheid van de kinderen.
Verantwoording kunnen dragen voor het begeleiden van instructeurs en aspirant instructeurs
Zelfstandig kunnen lesgeven

Instructeur
- Minimaal 16 jaar
- Onder verantwoording van de TC
- Minimaal Zwemmend redder 4
- In het bezit van VOG indien boven de 18 jaar
Aspirant instructeur
- Onder verantwoording van de TC
- Minimaal 14 jaar
- Minimaal Zwemmend redder 1
Stagiaires
- Onder verantwoording van de TC
- Minimaal 12 jaar
- Heeft achtergrond met de reddingsbrigade, wanneer dit niet het geval is wordt er in het bestuur
besproken wat we wel voor deze persoon kunnen betekenen
- Stage opdrachten zijn duidelijk beschreven en kunnen ook uitgevoerd worden
- Bij 18+ stagiaires wordt een VOG aangevraagd
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Tafeldienst/ AC
- Binding met de vereniging doordat hij/ zij lid is of ouder is van één van de leden
- Positieve betrokkenheid bij de vereniging
- Minimaal 18 jaar
- In het bezit van een VOG
Wanneer er over één van deze zaken twijfels bestaan zal er in eerste instantie een gesprek gevoerd worden
met de vrijwilliger en een bestuurslid.
Eventueel wordt de situatie ingebracht in een bestuursvergadering waarin een besluit wordt genomen of de
vrijwilliger de taak kan uitvoeren of niet.
Dit besluit wordt persoonlijk aan de vrijwilliger medegedeeld en indien nodig worden afspraken of een
evaluatiedatum vastgesteld.

* VOG staat voor Verklaring omtrent gedrag.
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