Gedragscode Ba-ow Beetsterzwaag
1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en
gerespecteerd voelt
2. De vrijwilliger gaat zo om met een lid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel
noodzakelijk is.
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van
het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke
verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes
waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige
behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij
het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij
vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door
het bestuur aangewezen personen.
9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van
bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in
contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
11. Bij calamiteiten of onzekerheden is het van belang dat een leidinggevende minimaal één mede
leiding/vrijwilliger of bestuurslid informeert over de situatie. Er dient in tweetallen opgetreden te
worden en beslissingen gemaakt te worden.
12. Een vrijwilliger mag niet alleen aanwezig zijn met een jeugdlid onder de 18 jaar tijdens het
uitvoeren van scoutingactiviteiten.
Uitzonderingen hierop zijn bijzondere omstandigheden en calamiteiten.
In dit soort bijzondere omstandigheden en calamiteiten meld je aan de mede leiding dat dit
momenteel het geval is.
13. Relaties tussen jeugdleden en vrijwilligers zijn in den beginsel verboden.
In de situatie dat de leeftijden dicht op elkaar liggen, kan de relatie alleen plaatsvinden indien de
ouders goedkeuring geven en het bestuur op de hoogte is.

14. Relaties tussen jeugdleden dienen bekend te zijn bij de ouders van de jeugdleden. Samen slapen is
niet geaccepteerd.
15. Relaties tussen vrijwilligers zijn mogelijk.
Tijdens het uitvoeren van het scouting spel is het wenselijk dat dit discreet blijft en niet het
uitvoeren van de activiteit verstoort.
16. De jeugdleden mogen gemengd slapen tijdens een scouting activiteit in patrouilles.
17. Leden onder de 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen en/of roken tijdens scouting activiteiten op
het Scouting terrein. Bij leden van 18 jaar, maar nog wel lid van een jeugd speltak, is dit ook niet
toegestaan (vanaf rover scouts).
18. Er moeten altijd minimaal twee vrijwilligers volledig nuchter zijn.
19. Jeugdleden die assisteren tijdens een opkomst worden verzocht na de afsluiting van de opkomst
naar huis te gaan indien er geen begeleiding is van de speltak waarin het jeugdlid functioneert.
Uitzondering zal zijn als het team ook ná de opkomst besproken heeft dat er in die samenstelling
nog een activiteit wordt ondernomen.
20. Met het materiaal en het clubhuis dient netjes en zorgvuldig omgegaan te worden.
Het clubhuis dient ten alle tijden netjes te blijven, dit geldt ook voor de opslagruimtes.

