Gedragscode
De vrijwilligers (de leiding, het bestuur en de overige betrokkenen) van de Scoutingvereniging St. Ansfridus in Amersfoort (NL) beseffen hun verantwoordelijkheid voor het
welzijn van de leden (kinderen en jonge mensen) en de mede-vrijwilligers tijdens alle
scouting activiteiten (opkomsten, kampen en anderszins).
De leden en de vrijwilligers dienen – door voorbeeldig gedrag, integriteit en oplettendheid
van de vrijwilligers - gevrijwaard te blijven van enige schade in emotionele of fysieke zin.
Deze gedragscode is een leidraad voor ons handelen, maar mag geenszins opgevat worden als
een beklemmende set van regels waarvan in geen geval afgeweken zou mogen worden.
De vrijwilligers binnen onze scoutingvereniging baseren hun gedrag op het basisprincipe dat
iedereen het recht heeft op een veilige omgeving en met respect moeten worden behandeld.
Iemand die zorgen of bezwaren heeft over het gedrag van de leiding kan daarmee altijd
terecht bij de, door de groep aangestelde, vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is in
principe iemand die geen vrijwilliger van de scoutinggroep is en daardoor een onafhankelijk
positie kan innemen. Elke klacht van een lid of een vrijwilliger – hoe triviaal die ook klinkt –
wordt serieus en met respect behandeld, vanuit de gedachte dat vele kleine klachten de
indicatie kunnen zijn van een groter en breder gedragen zorgelijke situatie.
Elke vrijwilliger verklaart aan het begin van elk scoutingseizoen opnieuw zich te akkoord met
de gedragscode door het ondertekenen ervan. Elke nieuwe vrijwilliger zal tevens – bij
aantreden – deze gedragscode ondertekenen voordat er wordt deelgenomen aan
scoutingactiviteiten.
Om de leden en om elkaar te beschermen zullen bij scoutingactiviteiten –in principe–
minimaal twee personen van de leiding tegelijkertijd actief zijn, afgestemd op de grootte van
de groep. In geval een lid individueel –dus zonder aanwezigheid van andere leden– instructie
moet krijgen, geholpen moet worden of aangesproken moet worden op zijn/haar gedrag zal waar mogelijk- een tweede persoon van de leiding aanwezig zijn om enige mis-interpretatie of
enig misverstand uit te sluiten. Hetzelfde geldt voor soortgelijke situaties tussen vrijwilligers
onderling.
Aangezien St. Ansfridus een scoutingvereniging is waarbij per speltak beide seksen
voorkomen streven wij naar een bezetting in leiding waarin beide seksen zijn
vertegenwoordigd. In die situaties waarin leden moeten worden geholpen met bijvoorbeeld
wc-gebruik of douchen zal een lid –waar mogelijk- worden geholpen door leiding van
dezelfde sekse.
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De gedragscode geldt ook voor de leden. De leiding zal –om de leden op hun
verantwoordelijkheid te wijzen– bij installatie en elk seizoen tijdens één van de eerste
opkomsten tijd reserveren om de kinderen met de gedragscode bekend te maken.
Leden, vooral jonge kinderen, zullen soms moeite hebben om zich aan de gedragscode te
houden. Hoewel de leiding dit soort situaties met begrip tegemoet zal treden, zal het
onvermijdelijk zijn om bij herhaald ongewenst gedrag corrigerend op te treden. Leden mogen
daartoe door de leiding, na onderling overleg binnen de leiding, tijdelijk van activiteiten
worden buitengesloten (bijvoorbeeld 5 minuten op de gang gezet) onder voorwaarde dat het
ongewenste gedrag met het lid wordt besproken en er afspraken worden gemaakt om
herhaling te voorkomen.
Voor iedereen (vrijwilligers en leden) geldt dat het niet naleven van deze gedragscode
sanctie(s) tot gevolg kan hebben. De sanctie zal altijd in overeenstemming zijn met de aard
van de situatie waarin niet-naleving is geconstateerd. Bij herhaling van het ongewenste
gedrag zullen de sancties striktere vormen aannemen. Om de objectiviteit zoveel mogelijk te
bewaren zal de leiding, bij meervoudige herhaling van ongewenst gedrag, het advies van de
vertrouwenspersoon vragen die vervolgens met het bestuur overlegt voordat tot striktere
sancties wordt overgegaan.
De vrijwilligers van de scoutingvereniging St. Ansfridus zijn er van overtuigd dat hun
handelen op basis van deze gedragscode een voorbeeldwerking zal hebben op elkaar en op de
leden. De continuïteit van de vereniging en het plezier in Scouting zal daardoor sterk worden
bevorderd.
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Onderstaande personen verklaren zich akkoord met en ondersteunend aan deze gedragscode,
hebben zich hier afgelopen jaren aan gehouden en zullen er alles aan doen zelf deze code na te
leven en ook door anderen te laten naleven.
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