Creakids
Creakids is voor kinderen van 4 tot 12 jaar die het leuk vinden om samen creatief bezig te zijn.
Creakids wordt georganiseerd door een actieve groep vrijwilligers eens in de twee weken op
woensdagmiddag. Gezelligheid staat voorop. Maar door samen te knutselen leren kinderen creatief
te zijn en samen te werken.

Aanname nieuwe vrijwilligers
Met een nieuwe vrijwillig(st)er wordt er eerst een kennismakingsgesprek gevoerd.
Vervolgens zal de vrijwilliger de gedragscode tekenen en wordt er een VOG aangevraagd.

Gedragscode
1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen zich
veilig en gerespecteerd voelt. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of
nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of
lichamelijke kenmerken. Dat betekent dat het kind zich zowel tijden de activiteit
maar ook daarbuiten veilig moet voelen.
2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt
aangetast.
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privé leven van het kind dan functioneel
noodzakelijk is. Mocht het kind over privé onderwerpen praten, dan dient de
vrijwilliger hier integer mee om te gaan.
4. 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 vertrouwenspersoon
5. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
opzicht van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, - contacten en- relaties tussen
vrijwilliger en het kind tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
6. De vrijwilliger raakt het kind niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
7. De vrijwilliger beschermt het kind naar vermogen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de
gedragscode door iedereen die bij het kind is betrokken wordt nageleefd.
8. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)- materiële vergoedingen die niet in de rede
zijn.
9. Privé onderwerpen die door kinderen worden benoemd blijven binnenskamers.

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 treden met de vertrouwenspersoon.

Ondertekening vrijwilliger

Ondertekening Kulturhus

