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Eindhoven, 1 juni 2015 

Doel 
Deze beleidslijn is bedoeld om helderheid te verschaffen over het beleid betreffende vrijwilligers 
binnen OGIO, evenals de geldende gedragsregels, rechten en plichten van vrijwilligers. Daarnaast 
wordt getracht om een veilige omgeving te scheppen voor zowel vrijwilligers als sporters. 

Achtergrond 

Deze beleidslijn is niet alleen geschreven om zowel de rechten en de plichten van vrijwilligers 

duidelijk vast te leggen, maar ook om de veiligheid binnen de club te vergroten en ongewenst gedrag 

te voorkomen en te signaleren. Dit ook in aansluiting op beleid van de Nederlandse Handboogbond 

(NHB) en NOC/NSF. 

Dit beleid is gericht op zowel vrijwilligers die op structurele én incidentele basis vrijwilligerswerk voor 

de club verrichten. Deze worden resp. ‘vaste’ en ‘incidentele’ vrijwilligers genoemd. Vaste 

vrijwilligers zijn bijvoorbeeld bestuursleden, trainers en commissieleden. Incidentele vrijwilligers zijn 

mensen die eenmalig vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld helpen bij een wedstrijd. 

Toelichting  

Vrijwilligers & commissies 

Het uitgangspunt is dat elke vrijwilliger, zowel vast als incidenteel, lid is van zowel OGIO als de 

Nederlandse Handboogbond (NHB). Dit is vereist zodat vrijwilligers onder zaken als verzekeringen en 

het tuchtrecht van de NHB vallen. Toelaten van vrijwilligers die geen lid zijn van de club en/of de NHB 

is uitsluitend mogelijk met instemming van het bestuur. 

In beginsel maakt elke vaste vrijwilliger deel uit van één of meer commissies en/of het bestuur om 

hun plaats in de organisatie helder te maken. Incidentele vrijwilligers hoeven geen zitting te hebben 

in een commissie en/of bestuur. 

  



Vrijwilligerscoördinator 

Binnen de organisatie wordt een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Deze houdt zich bezig met de 

werving en selectie van vaste en incidentele vrijwilligers. Commissies mogen zelf ook vrijwilligers 

werven in overleg met de vrijwilligerscoördinator. 

Aannamebeleid 

Elke vaste vrijwilliger die zich aanmeldt zal de volgende stappen doorlopen: 

 Een kennismakingsgesprek met één of meer leden van het bestuur, de vrijwilligerscoördinator en 

eventueel leden van de beoogde commissie. Dit kennismakingsgesprek zal bestaan uit: 

o Uitleg werkzaamheden vrijwilliger 

o Plaats van de vrijwilliger in de organisatie/commissie 

o Wijzen van de vrijwilliger op deze beleidslijn en specifiek de daarin beschreven 

gedragsregels en voorwaarden 

 Controle lidmaatschap OGIO en NHB 

NB: Indien de vrijwilliger geen lid is van de club of bond dient toestemming van het bestuur te 

worden gevraagd. 

 Indien referenties beschikbaar zijn kunnen deze eventueel worden gecontroleerd. 

Voor incidentele vrijwilligers is geen specifiek aannamebeleid, anders dan dat zij lid moeten zijn van 

OGIO en de NHB. Voor overige vrijwilligers dient toestemming te worden gevraagd aan het bestuur. 

Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Indien een vaste vrijwilliger wordt geselecteerd dient deze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te 

overleggen. Het bestuur zal hiertoe het initiatief nemen een aanvraag voor een VOG starten via 

www.gratisvog.nl. De vrijwilliger zal hierna per E-mail het verzoek ontvangen om deze VOG aanvraag 

te controleren en verder in te vullen. De vrijwilliger moet zich daarbij via Digi-D kunnen identificeren. 

Gedragsregels vrijwilligers 

Algemeen geldende gedragsregels voor alle leden (en vrijwilligers) zijn vastgelegd in de statuten 

en/of huishoudelijk reglement. Daarnaast gelden voor vrijwilligers specifiek ook de volgende 

gedragsregels, gebaseerd op richtlijnen van NOC/NSF: 

 Een vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen sporters zich veilig voelen.  

 Een vrijwilliger onthoudt zich ervan sporters te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor 

het gezamenlijk gestelde doel.  

 Een vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of (seksuele) intimidatie 

tegenover sporters.  

 Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en jeugdige sporters tot zestien 

jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.  

 Een vrijwilliger mag sporters niet op een zodanige wijze aanraken dat sporters en/of de 

vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 

ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten.  

 Een vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  

 Een vrijwilliger zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 

omgaan met sporters en ruimte waarin sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer of de 

hotelkamer.  

http://www.gratisvog.nl/


 Een vrijwilliger heeft de plicht sporters te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als 

gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de 

(jeugdige) sporter behartigt, is een vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te 

werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.  

 Een vrijwilliger zal sporters geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 

tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken 

van sporters die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken 

honorering staan.  

 Een vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de 

sporters zijn betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

 In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen. 

Vertrouwenspersoon 

Indien sprake is van ongewenst gedrag door leden en de leden hiervoor het bestuur niet kunnen of 

willen benaderen, kunnen leden desgewenst contact opnemen met een vertrouwenspersoon. OGIO 

streeft ernaar ten allen tijde een eigen vertrouwenspersoon te hebben. Daarnaast heeft de 

Nederlandse Handboogbond (NHB) (op rayon-niveau) een vertrouwenspersoon aangesteld. 

Contactgegevens van de vertrouwenspersonen worden op de website vermeld. 

Beloning vrijwilligers 

In beginsel ontvangen vrijwilligers binnen OGIO geen beloning voor werkzaamheden. Vrijwilligers 

mogen wel gemaakte onkosten declareren, mits hier vóóraf toestemming voor is gegeven door het 

bestuur. Wel is er de intentie om voor de vaste vrijwilligers elk jaar een activiteit (bijvoorbeeld een 

feest) te organiseren als dank voor de door hen verrichte inspanning. 

Besluit vrijwilligersbeleid 

 Uitgangspunt is dat alle vrijwilligers lid van de club (OGIO) en de bond (NHB) zijn. 

 Mensen die structureel vrijwilligerswerk verrichten voor OGIO wordt een intakegesprek gevoerd 

door de vrijwilligerscoördinator en/of het bestuur. In beginsel worden alle mensen die 

structureel vrijwilligerswerk voor OGIO verrichten lid van één of meer commissies en/of bestuur. 

 Alle leden mogen incidenteel vrijwilligerswerk verrichten (bijvoorbeeld éénmalig assistentie 

verlenen bij een wedstrijd); Hiervoor hoeven zij geen lid te zijn van een commissie. 

 Inzet van vrijwilligers die geen lid zijn van de club en/of bond dient vooraf te worden 

goedgekeurd door het bestuur. Indien nodig zal voor hen ook een VOG worden aangevraagd. 

 Voor alle structurele vrijwilligers wordt door het bestuur een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

aangevraagd. 

Uitvoering 

 Het bestuur draagt er zorg voor dat alle vaste vrijwilligers worden ingedeeld in een commissie. 

 Het bestuur draagt er zorg voor dat voor alle vaste vrijwilligers een VOG wordt aangevraagd. 

 Deze beleidslijn gaat in per 1 juni 2015. 


