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Aannamebeleid begeleiders jeugdleden en gehandicapten
Voor het aanstellen van een vrijwillig(st)er, stagiair(e) of als betaalde kracht (hierna te noemen
begeleider) binnen kv Tempo voor minderjarige leden, gehandicapten en overige deelnemers (hierna
te noemen sporters) aan de activiteiten van onze vereniging is dit aannamebeleid van kracht.
De funkties binnen de organisatie van kv Tempo die hieronder vallen worden door het bestuur in
samenspraak met de Vertrouwens Contact Persoon binnen kv Tempo vastgesteld.

a) Kennismakingsgesprek
Er wordt een kennismakingsgesprek gevoerd met potentiële begeleiders. Er wordt gevraagd
in het gesprek naar de motivatie van de begeleider om met sporters te willen werken, naar
zijn of haar werkervaring en referenties bij vorige organisaties.
b) Referenties checken
kv Tempo zal, indien nodig, ook de achtergronden van nieuwe begeleider controleren. Dit
door contact op te nemen met verenigingen uit het verleden waar de begeleider actief is
geweest. Er wordt navraag gedaan bij de mensen die direct met de nieuwe begeleider
hebben samengewerkt en er wordt gevraagd of de verkregen informatie (uit het CV of
gesprek) juist is.
c) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Voor elke begeleider (met een leeftijd van 18 jaar of ouder) die met deze sporters gaat
werken, wordt een VOG aangevraagd door kv Tempo. Deze verklaring wordt elke 4 jaar
opnieuw voor de begeleider aangevraagd.
d) Gedragsregels ondertekenen
Alle begeleiders van deze sporters moeten bij kv Tempo de ‘Gedragsregels begeleiders in de
sport’ ondertekenen.
e) Lid worden
Alle begeleiders van functies waarvoor een VOG noodzakelijk is en er een gedragscode moet
worden ondertekend dienen lid te zijn of worden van kv Tempo.
f) Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie
Indien kv Tempo vermoedt dat er iets niet klopt bij een potentiële begeleider, zal kv Tempo
het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevragen of de kandidaat is opgenomen in het
Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Een aanvraag hiertoe zal ingediend
worden bij de gemachtigde van de sportbond.
Bij vragen of opmerkingen kan er altijd contact worden opgenomen de de Vertrouwns Contact Persoon binnen kv
Tempo (VOG@kvtempo.nl). Email aan hem of haar worden alleen door diegene gelezen.
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