Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers
Scouting Johan van den Kornput

Inleiding
In dit document wordt het aannamebeleid van onze scoutinggroep Johan van den Kornput te Steenwijk
beschreven.
Dit aanname beleid is van toepassing op de aanstelling van nieuwe:
• Bestuursleden (zowel groepsbestuur als stichtingsbestuur)
• Leidinggevenden (van alle speltakken)
• Oudervertegenwoordigers
• Vertrouwenspersonen
• Algemene vrijwilligers
Deze vrijwilligers worden binnen de scoutinggroep Johan van den Kornput kaderleden genoemd.
In de basis zal het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland gevolgd worden. Voor meer
informatie wordt verwezen naar: Scouting Nederland - sociale veiligheid
Procedure voor aanname van nieuwe kaderleden:
• Aanmelding wordt verricht bij het groepsbestuur
• Afvaardiging van het groepsbestuur (minimaal twee bestuursleden, waaronder gestreefd wordt
tenminste de groepsbegeleider) voeren een gesprek met de potentiele vrijwilliger
• Vrijwilliger kijkt drie keer mee bij de speltak/bestuur naar keuze, waarbij onder andere gekeken
wordt naar de leeftijd van de potentiele vrijwilliger ten opzichte van de leeftijdgrenzen van de
voorkeursspeltak
• Het groepsbestuur verstuurt binnen een maand een ingevuld aanvraagformulier voor een VOG
naar de vrijwilliger.
o VOG toepassingsgebieden hangen af van de functie van het kaderlid. Dit is beschreven
door Scouting Nederland
• VOG wordt getoetst door groepsbestuur
o VOG wordt bewaard bij de secretaris
• Indien een VOG wordt afgekeurd of niet overhandigd kan worden binnen drie maanden zal er
direct een gesprek met de potentiele kandidaat worden gevoerd en zal de kandidaat direct op
non-actief gesteld worden
• Het kaderlid krijgt de gedragscode van Scouting Nederland toegestuurd en ondertekend deze
code.
• Na het verkrijgen van een VOG volgt er een stemming in de eerstvolgende groepsraad.
o Een kaderlid wordt aangenomen met een simpele meerderheid van stemmen
• Inschrijving in SOL (Scouts OnLine) door ledenadministratie
• Het kaderlid wordt gewezen op de verschillende regelement waar hij naar zou handelen.
Ontzegging van kaderlid:
Een kaderlid kan niet toetreden tot de scoutinggroep Johan van den Kornput indien de kandidaat geen
geldige VOG kan overhandigen en/of de gedragscode van Scouting Nederland niet wil ondertekenen.
Protocollen:
Alle benodigde protocollen zijn te vinden door het kaderlid op de website van Scouting Nederland, de
website van Scouting Johan van den Kornput.
Vertrouwenspersoon:
Voordat een vertrouwenspersoon wordt aangesteld zal worden getoetst of deze persoon onafhankelijk
kan werken en geen belangenverstrengeling heeft in de groep. Daarnaast wordt het landelijke
functieprofiel gehandhaafd (landelijk functieprofiel vertrouwenspersoon).

Scouting Johan van den Kornput – beleidstukken 2020

1

