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Aannamebeleid vrijwilligers – Budo Vereniging Dojo Saikoro 
Waarom een aanname beleid? 
De NOC*NSF ligt in het onderstaande stukje toe waarom het wenselijk is aannamebeleid te hebben. Budo 
Vereniging Dojo Saikoro is aangesloten bij de JBN en KBN (beide aangesloten bij de NOC*NSF) en zodoende 
sluiten wij ons aan bij deze door de NOC*NSF gegeven suggestie. 
Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die 
zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in 
contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij 
maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen 
voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt 
worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen.  
Aannamebeleid 
Voor het aannemen van nieuwe begeleiders / vrijwilligers binnen de organisatie zullen we voor zover relevant 
tot de functie de volgende stappen ondernemen: 
 
1) Het houden van een kennismakingsgesprek 
2) Het opvragen van referenties, bij deze referenties zal ook een controle plaatsvinden 3) Aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), deze zullen wij elke 5 jaar opnieuw aanvragen 
4) De begeleider / vrijwilliger zal lid worden van de JBN of KBN, mocht dit niet mogelijk of van toepassing zijn, 
dan zal de begeleider / vrijwilliger een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) ondertekenen. Met deze 
verklaring onderwerpt de begeleider / vrijwilliger zich aan het tuchtrecht van de desbetreffende bond. 
5) De begeleider /vrijwilliger zal op de hoogte worden gesteld van de gedragsregels 
Toepassing 
Bij een functie waar de begeleider / vrijwilliger direct individueel contact heeft met leerlingen (i.e. leraar), zonder 
toezicht van een tweede persoon  zullen alle 5 de stappen van het aannamebeleid worden toegepast.  
Voor overige functies (e.g. begeleiders / vrijwilligers kamp, wedstrijdbegeleiding & toernooi organisatie) waar 
wel toezicht van minimaal een tweede persoon is zal de toepassing van het aannamebeleid worden besloten 
door het bestuur. Het bestuur zal minimaal stappen 1 & 5 uitvoeren!  


