
 
 

Gedragscode en Veiligheidsvoorschriften  
NME Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek e.o. 

  

Het bestuur van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. vindt een veilige omgeving 
voor haar jeugdleden belangrijk en daarom zijn haar begeleiders (vrijwilligers) verplicht om 
onderstaande gedragscode en veiligheidsvoorschriften te onderschrijven, daarnaar te 
handelen en deze te ondertekenen.  

Gedragscode 1  

De begeleider (B) is bereid bij een zgn. “Verklaring Omtrent Gedrag” aan te vragen en deze 
aan het bestuur te overleggen.  

2. (B) onderschrijft de doelstelling en huishoudelijk reglement van de vereniging.  

3. (B) zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer NME / 
NatuurAvontuur zich veilig en gerespecteerd voelt, en gaat zodanig met de deelnemer 
NME / NatuurAvontuur om dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.  

4. (B) dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer NME / NatuurAvontuur 
dan functioneel noodzakelijk is en ontvangt geen deelnemers NME / NatuurAvontuur bij 
zich thuis.  

5. (B) raakt de deelnemer NME / NatuurAvontuur niet op zodanige wijze aan, dat deze 
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal 
worden.  

6. (B) onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van 
de deelnemer NME / NatuurAvontuur, waarbij alle seksuele handelingen, contacten en 
relaties tussen begeleider en deelnemer NME / NatuurAvontuur ongeoorloofd zijn en als 
seksueel misbruik zullen worden beschouwd.  

7. (B) gaat tijdens activiteiten, uitstapjes, kampen etc. zeer terughoudend en met respect 
om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, 
omkleedruimten, douches etc. , waarbij één op één situaties vermeden worden. (B) 
zorgt tijdens deze activiteiten, onder de 16 jaar, voor een alcohol-, drugs- en rookvrije 
omgeving.  

8. (B) beschermt de deelnemer NME / NatuurAvontuur naar vermogen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandeling, seksueel misbruik en pesten en ziet er actief op toe dat 
de gedragscode door zowel leden als begeleiders wordt nageleefd, waarbij hij/zij, bij 
constatering of vermoedens van het niet naleven hiervan, verplicht is dit te melden bij de 
voorzitter.  

9. (B) krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.  

10. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaald gedrag, zal de (B) in de geest van de gedragscode 
handelen en zo nodig daarover in contact treden met de voorzitter.  

11. Overtreding van de gedragscode kan leiden tot ontheffing uit de functie en afhankelijk 
van de ernst van het delict tot ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging en 
aangifte bij de Politie.  



 
 
 

Veiligheidsvoorschriften 

1. (B) ziet er op toe dat er bij alle activiteiten veilig wordt gewerkt door de deelnemers, 
waarbij rekening gehouden wordt met de terrein- en weersomstandigheden en de 
gevaren en de gevolgen daarvan. Een activiteit kan door de (B) op elk moment worden 
afgebroken of afgelast.   

2. Gebruik van gereedschappen en materialen worden duidelijk uitgelegd en deze worden 
alleen onder toezicht van een ervaren volwassene gebruikt.   

3. (B) en deelnemers dienen alert te zijn op risico’s in en van de natuur, zoals gevaarlijke of 
giftige planten, dieren, loslopend vee etc.  

4. Deelname aan de activiteiten is altijd op eigen risico en eigen kosten, waarbij de 
deelnemer zelf zorgt voor de nodige bescherming tegen deze risico’s, zoals inentingen 
en de nodige verzekeringen.  

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij de gedragscode en veiligheidsvoorschriften kent 
en hier naar zal handelen.  
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