Aanstellingsbeleid Waterscouting Beatrix Roermond
Wanneer zich iemand meldt met een leeftijd van 17 jaar of ouder die graag lid wil worden van onze
vereniging (als staf of technische staf) dient hiervoor een strikt protocol te worden gevolgd om
ongewenste situaties te voorkomen.
Eerst vindt een gesprek plaats waarbij hoofdleiding en een bestuurslid aanwezig zijn. Bij dit
gesprek wordt besproken wat de potentiële nieuwe vrijwilliger zou willen doen binnen onze
vereniging en wat zijn/haar verwachtingen hiervan zijn. Ook wordt er duidelijk uitgesproken door de
aanwezigen vanuit de Vereniging wat wij in zulk geval van hem/haar verwachten.
Voordat een VOG voor de geïnteresseerde wordt aangevraagd kan worden gevraagd om
referenties van mensen die zijn/haar persoonlijkheid kunnen omschrijven aan het
Verenigingsbestuur te doen toekomen. Als dit heeft plaatsgevonden kan op basis daarvan worden
beoordeeld of er ook daadwerkelijk wordt overgegaan tot het aanvragen van een VOG en of
verdere stappen met het oog op toekomstig lidmaatschap worden ondernomen.
Er vindt sowieso geen inschrijving plaats voordat we een VOG hebben ontvangen van deze
persoon waarbij een onderzoek naar het gedrag van betrokkene is ingesteld wat betreft
functieaspecten 11, 12, 13, 21, 22, 71, 84, 85 en 86. De inhoud van deze punten is door het
Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld. De VOG wordt door de Vereniging aangevraagd
voor betrokkene.
Als de VOG nog niet binnen is mag de potentiële vrijwilliger wel al als stagiaire meelopen met het
betreffende stafteam. Dit doet hij/zij onder begeleiding en hij/zij wordt onder geen omstandigheden
alleen gelaten met de jeugdleden. Of de geïnteresseerde als stagiaire mag meedraaien is een
besluit van het betreffende stafteam.
Wanneer de VOG bij de Vereniging is afgegeven gaat er voor de potentiële vrijwilliger een
proefperiode in van 3 maanden, dit is door Scouting Nederland bepaald. Gedurende die periode
moet hij/zij bewijzen dat hij/zij gemotiveerd is om als staflid binnen onze vereniging te functioneren.
Mocht hij/zij niet aan onze verwachtingen voldoen dan mag de Vereniging zonder waarschuwing of
verdere verplichtingen de proefperiode vroegtijdig beëindigen en zal de potentiële vrijwilliger niet
langer lid zijn van onze Vereniging.
Zolang de proeftijd nog niet is verstreken ontvangt de potentiële vrijwilliger nog geen ledenlijsten,
sleutels of notulen van onze vereniging.
Als de proeftijd is verlopen en niet vroegtijdig is beëindigd vindt er een functioneringsgesprek
plaats met hoofdleiding, de schipper van het desbetreffende vendel en een bestuurslid. Hierin
wordt besproken hoe de potentiële vrijwilliger heeft gefunctioneerd en in welke functie hij/zij lid kan
blijven van de Vereniging. Dit dient wel nog te worden goedgekeurd door de groepsraad. De
verwachtingen dienen over en weer goed te worden afgestemd.
Het lidmaatschap dient binnen een periode van die maanden goedgekeurd te worden door de
Groepsraad. Keurt de Groepsraad het lidmaatschap af, dan zal het lidmaatschap worden
opgezegd vanuit de Vereniging. De Groepsraad doet dit door te stemmen. Hierbij is een
eenvoudige meerderheid toereikend om een besluit te nemen. Als de Groepsraad instemt met het
lidmaatschap dan pas wordt de vrijwilliger door de hele groep opgenomen als zijnde staflid.
Pas vanaf dit moment mag hij/zij optreden als zijnde staflid. Vanaf dit moment mag het staflid pas
notulen, ledenlijsten en sleutels van onze Vereniging ontvangen.

