
 
 

Dit document is eigendom van Stichting Nationale Jeugdronde. 

Gedragsreglement Stichting Nationale Jeugdronde 
Voor iedereen die bij de Stichting Nationale Jeugdronde (hierna NJR) actief is (kinderen, medewerkers, 
(ploeg)leiding en bestuur) is een gezonde, 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 organisatie voor al onze vrijwilligers een gedragsreglement opgesteld. 
Wanneer je op welke manier dan ook een bijdrage levert word je op dit reglement gewezen en word je geacht 
hiernaar te handelen. 
 
De gedragsregels zijn:  

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

2. 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; 

3. 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; 

4. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met het gedragsreglement is hij 
verplicht hiervan melding te maken bij de voorzitter;  

5. 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;  

6. Indien nodig schakelt de organisatie een vertrouwenspersoon in.  
 
Overtreding van dit reglement zal naar oordeel van de voorzitter besproken worden in het bestuur van de NJR 
en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare 
feiten zoals criminele activiteiten zal het bestuur direct politie/justitie inschakelen. Wanneer een vrijwilliger 
wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen dan gaat automatisch de Meldprotocol seksueel 
misbruik/ongewenst gedrag in werking. 
 
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of 
seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die 
het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke 
machtsverhouding (volwassene-kind); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het 
Wetboek van Strafrecht. 
 
Daar waar in de tekst gesproken wordt over een vrijwilliger, worden alle personen bedoeld met een taak ten 
behoeve van de NJR. Met kinderen worden alle personen jonger dan 18 jaar bedoeld, dit kunnen ook jonge 
vrijwilligers zijn. Het gedragsreglement is op 1 mei 2016 te Roosendaal vastgesteld door het Bestuur van de NJR 
en zal jaarlijks bij alle vrijwilligers onder de aandacht worden gebracht. 
 
Naam:   
 
Functie: 

 Ploegleider Naam ploeg:  

 Medewerker Onderdeel:  Functie:  

  
 
Datum:   
 
Ondertekening vrijwilliger: 
 


