
 

 

Gedragscode Stichting Vakantiespel 
 

Stichting Vakantiespel organiseert jaarlijks in de laatste week van de basisschool 

zomervakantie een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de 

basisschool in de Gemeente(n) Alphen aan den Rijn e.o. De stichting ontplooit daarnaast 

andere activiteiten, bijvoorbeeld rondom het Sinterklaasfeest, om de bij de organisatie 

betrokken vrijwilligers te boeien en aan zich te binden. De onderhavige Gedragscode is van 

toepassing op alle activiteiten van stichting Vakantiespel. In deze Gedragscode beschrijft de 

term ‘deelnemer’ alle kinderen en vrijwilligers die deelnemen aan alle activiteiten van 

stichting Vakantiespel.  

1. Een Vakantiespel vrijwilliger zorgt voor een omgeving en sfeer waarin deelnemers 

zich veilig en gerespecteerd voelt. 

2. Een Vakantiespel vrijwilliger bejegent niemand zodanig dat hij of zij in zijn of haar 

waardigheid wordt aangetast. 

3. Een Vakantiespel vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van een andere 

deelnemer dan strikt noodzakelijk. Een begeleider ontvangt een kind of minderjarige 

niet bij hem of haar thuis. 

4. Een Vakantiespel vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van eendeelnemer. 

5. Een Vakantiespel vrijwilliger mag een deelnemer niet op zodanige wijze 

aanraken, dat deze aanraking als seksueel of erotisch ervaren kan worden. 

6. Een Vakantiespel vrijwilliger heeft de plicht een deelnemer naar vermogen te 

beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. En zal er actief op toezien dat de gedragscode wordt 

nageleefd. 

7. Indien een Vakantiespel vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is 

met deze gedragscode, is hij of zij verplicht hier melding van te maken bij de 

daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenscontactperso(o)n(en). 

8. In situaties waarin de gedragscode niet direct voorziet, is het de verantwoording van 

de Vakantiespel vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen en 

daarover in contact te treden met de daarvoor door het bestuur aangewezen 

vertrouwenscontactperso(o)n(en). 

9. Overtreding van de code kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. 

10. Wanneer een Vakantiespel vrijwilliger wordt verdacht van een strafbare feit wordt 

door het bestuur de politie ingeschakeld. 

 

Deze Gedragscode is door Stichting Vakantiespel vastgesteld in haar bestuursvergadering van 13 juli 

2021 en ook gepubliceerd op haar website 

(https://assets.vakantiespel.com/vks/documenten/Gedragscode_Stichting_Vakantiespel.pdf). 
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