Aannamebeleid RC Delft voor (nieuwe) vrijwilligers
Voor iedere vrijwilliger die zich bij RC Delft als (jeugd)begeleider aanmeldt, geldt dat onderstaande stappen
altijd doorlopen zullen worden alvorens deze zelfstandig als begeleider actief mag zijn.
Stap 1: Kennismakingsgesprek.
Stap 2: Referentiecheck wanneer vrijwilliger bij andere vereniging vandaan komt.
Stap 3: VOG aanvraag (herhaaltermijn is 5 jaar).
Stap 4: Wanneer de begeleider geen lid is van de bond dient deze een VOT (Verklaring onderwerping
Tuchtrecht) te tekenen.
Stap 5: Elke (nieuwe) begeleider ontvangt de gedragscode vrijwilligers RC Delft.
Stap 1
Gedurende het kennismakingsgesprek krijgt men een goed beeld van de kandidaat vrijwilliger en zijn motivatie
om begeleider bij RC Delft te willen worden. Tevens wordt in het kennismakingsgesprek verwezen naar de
gedragscode van RC Delft, het aannamebeleid (stap 2 tot en met 5) en het meldingsprotocol zodat de
vrijwilliger kennis kan nemen van de inhoud ervan.
Stap 2
Wanneer een vrijwilliger kort voor hij/zij zich heeft aanmeld bij RC Delft vrijwilliger is geweest bij een andere
vereniging wordt er gebeld met die vereniging om na te gaan of er nog bijzonderheden waren met betrekking
tot het “functioneren” van de vrijwilliger bij die vereniging. Hierin kan verwezen worden naar het
aannamebeleid van RC Delft met betrekking tot nieuwe vrijwilligers.
Stap 3
Voor de vrijwilliger wordt meteen maar uiterlijk 14 dagen nadat hij/zij is aangesteld door RC Delft een digitale
VOG aanvraag klaargezet. De vrijwilliger dient deze VOG binnen 14 dagen na het klaarzetten aan te vragen.
Stap 4
Wanneer de begeleider geen lid is van de bond dan dient deze een VOT (Verklaring Onderwerping
Tuchtrecht) te tekenen. Door het ondertekenen van deze verklaring valt de begeleider onder het tuchtrecht
van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
Stap5
De gedragscode zal als bijlage per e-mail of op andere digitale wijze naar de vrijwilliger worden verzonden.

