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Preventiebeleid Scouting Zeeverkenners Canisius  

Samen plezier beleven op en om het water in een veilige omgeving, dat staat Zeeverkenners 
Canisius voor ogen. Schippers, stafleden en bestuur zijn zich ervan bewust dat dat voorop 
moet staan voor alle leden. Om er voor te zorgen dat hier permanent aandacht voor is 
binnen alle geledingen van de vereniging hebben we een preventiebeleid dat bijdraagt aan 
deze veilige omgeving. Het preventiebeleid omvat een Gedragscode, een Aanstellingsbeleid 
(met VOG) en een Vertrouwenspersoon. 

Gedragscode 

Zeeverkenners Canisius is onderdeel van Scouting Nederland. Met dat lidmaatschap 
onderschrijven we volledig de gedragscode van de moederorganisatie, deze vindt u door te 
klikken op deze link, of kijk op www.scouting.nl. Schippers, stafleden en bestuursleden 
nemen deze ter kennis en ondertekenen deze. Deze ondertekening vindt jaarlijks plaats bij 
aanvang van het seizoen. De getekende documenten worden door de secretaris bewaard op 
een afgesloten plaats. Indien een vrijwilliger stopt en deze persoon wordt uitgeschreven als 
lid bij Zeeverkenners Canisius, wordt zijn/haar ondertekende gedragscode binnen 2 
maanden na uitschrijving vernietigd.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de leden en/of ouders/verzorgers over deze 
gedragscode geïnformeerd. 

Aanstellingsbeleid vrijwilligers 

Het aanstellingsbeleid van vrijwilligers is dezelfde als die van Scouting Nederland. Teneinde 
een veilig omgeving voor alle leden te creëren, dienen de nieuwe vrijwilligers van de hiervoor 
genoemde Gedragscode kennis te nemen en deze te onderschrijven. Daarnaast dienen ze 
kennis te nemen van het Protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland, , 
deze vindt u door te klikken op deze link, of kijk op www.scouting.nl. Vrijwilligers die worden 
geworven van binnen of buiten de vereniging dienen een Verklaring Omtrent Gedrag aan te 
vragen en een origineel aan het bestuur te overleggen. Schippers, stafleden en bestuur 
dienen met de aanstelling van de vrijwilligers in te stemmen. Een besluit dat tijdens de 
Algemene Ledenvergadering bekrachtigd wordt. 

Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) 

Zeeverkenners Canisius vereist dat iedereen die deel uitmaakt van bestuur en van de leiding 
(stafleden en schippers) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegt. De 
ledenadministratie start de procedure voor de VOG, de vrijwilliger dient de aanvraag in, 
ontvangt de VOG en levert deze aan bij de ledenadministratie. De ledenadministratie 
verwerkt de ontvangst in SOL (Scouts Online - de administratieomgeving van Scouting 
Nederland) en bewaart de ontvangen VOG’s op een afgesloten plaats.  

 Vertrouwenspersoon 

Fysieke en mentale veiligheid hebben bij iedereen binnen Zeeverkenners Canisius 
permanente aandacht. Mocht het zo zijn dat één van de leden en/of ouders/verzorgers 
melding willen maken van een onveilige situatie, dan kan dat bij de Vertrouwenspersoon. 
Binnen Zeeverkenners Canisius is een Vertrouwenspersoon aangesteld. De 
vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of 
onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om 
zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook 

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Sociale%20veiligheid/Gedragscode.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Veiligheid%20&%20regelgeving/Protocol-grensoverschrijdend-gedrag_2017.pdf
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over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. 
Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp. 

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon 
wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er 
met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is 
gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat 
samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, 
contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag. 

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. 
Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de 
vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De 
vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de 
melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het 
specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte 
en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag. 

De vertrouwenspersoon bij Zeeverkenners Canisius is Bernard Ellenbroek, te bereiken via 
btvellenbroek@hotmail.com.  

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken: 

1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken 
betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het 
moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit 
kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, 
maar het kan ook over iets anders gaan. 

2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de 
vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor 
zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur 
kunnen worden behandeld. 

Verantwoording 

Het Preventiebeleid houden we op de volgende manier actueel: 

- Het is een vast onderdeel van de agenda van het Bestuursoverleg. Afspraken worden 
schriftelijk vastgelegd. 

- Tijdens het halfjaarlijks overleg tussen bestuur en leiding vorm het Preventiebeleid 
onderdeel van gesprek 

- Tijdens de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het beleid teruggekoppeld 
aan de leden en/of ouders/verzorgers 

Vragen of opmerkingen 

Vragen of opmerkingen over dit preventiebeleid kunnen gesteld worden aan het bestuur van 
Zeeverkenners Canisius, bestuur@zvcanisius.nl.  

Bijlagen: 

1) Gedragscode Scouting Nederland 

2) Protocol Grensoverschrijdend Gedrag 

mailto:bestuur@zvcanisius.nl



