Formulier aannamegesprek nieuwe vrijwilliger jeugdafdeling v.v. VAKO
VAKO heeft in 2020 de gedragscode voor vrijwilligers met een functie bij de VAKO-jeugd in lijn gebracht
met de Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders van NOC*NSF en Centrum Veilige Sport.
Doel is een veilig sportklimaat te scheppen voor alle jeugdigen die bij VAKO sporten of in een andere
rol actief zijn. Een van de praktische stappen om dit doel te bereiken is dat met iedere vrijwilliger een
aannamegesprek wordt gevoerd waarin de regels die bij VAKO gelden worden besproken. Ook wordt
voor elke vrijwilliger een VOG aangevraagd die hij/zij binnen zes weken dient te overleggen.
Het aannamegesprek volgt regels zoals vastgelegd op de VAKO-website en gebeurt in aanwezigheid van
een officiële vertegenwoordiger van de vereniging, bij voorkeur een bestuurslid. De vastlegging gebeurt
daarbij in dit formulier dat wordt ondertekend en afgegeven ter archivering en als input voor de
aanvraag van de VOG. Het formulier dient daarom ook volledig te worden ingevuld.

Datum en tijd:
Plaats:
Vertegenwoordiger v.v. VAKO:
Voornaam vrijwilliger:
Achternaam vrijwilliger:
Geboortedatum vrijwilliger:
Woonadres vrijwilliger:
Telefoonnummer vrijwilliger:
E-mailadres vrijwilliger:
Rol/functie vrijwilliger binnen jeugdafdeling v.v. VAKO:
Motivatie vrijwilliger om actief te worden binnen de jeugdafdeling van v.v. VAKO:

Eerdere vereniging(en) waar de vrijwilliger actief is geweest:
Ondergetekende verklaart dat tijdens dit aannamegesprek de Omgangsregels van v.v. VAKO én de
Gedragscode voor Trainers/Coaches en Begeleiders, zijn besproken en hij voortaan zal handelen
naar de regels die daarin gesteld zijn.
Ondergetekende verklaart dat tijdens dit aannamegesprek de verplichting tot het aanvragen en
overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die actief zijn bij de
jeugdafdeling van v.v. VAKO is toegelicht en hij de aanvraag van een VOG voor hem/haar zal starten
zodra hij daartoe via mail het verzoek ontvangt.
Naam, datum en handtekening vrijwilliger:
Naam, datum en handtekening bestuurslid:
Formulier geprint en ondertekend afgeven aan Edmond Varwijk, Walkampen 11 Vries. Tel 06-15479174

