Vereniging Paardrijden voor Gehandicapten
Hoorn en Omstreken “De Samenhang”
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De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ruiter zich
veilig en gerespecteerd voelt.
De begeleider onthoudt zich ervan de ruiter te bejegenen op een wijze die de ruiter in
zijn waardigheid aantast.
De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de ruiter dan functioneel
noodzakelijk is.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover de ruiter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en minderjarige ruiters
zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider mag de ruiter niet op een zodanige wijze aanraken dat de ruiter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren.
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
De begeleider zal tijdens wedstrijden, ruiterkamp, uitjes en dergelijke gereserveerd en
met respect omgaan met de ruiter en met de ruimte waarin de ruiter zich bevindt zoals
de stal of sanitaire ruimtes.
De begeleider heeft de plicht de ruiter naar vermogen te beschermen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op
toezien dat de gedragsregels door iedereen die bij de ruiter is betrokken worden
nageleefd.
Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal
hij hiervan melding maken bij het bestuur.
De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in rede zijn.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van
de begeleider in de geest van de gedragsregels te handelen.
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Vrijwilligersovereenkomst
Welkom bij onze vereniging! Wij hebben het volgende met elkaar afgesproken;
De vereniging
Gevestigd te

VPG De Samenhang
Hoorn

De vrijwilliger
Naam
………………………………………………………………………………………..
Adres
………………………………………………………………………………………..
Postcode / woonplaats
………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer
………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum
………………………………………………………………………………………..
E-mailadres
………………………………………………………………………………………..
Contactpersoon bij nood ………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer bij nood ………………………………………………………………………………………..

1. De vrijwilliger zal met ingang van …………………..………ten behoeve van VPG De Samenhang
vrijwilligerswerk verrichten.
2. Het vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Ruiters begeleiden bij het paardrijden
- Indien nodig, helpen met op en afzadelen
- Ook voor en na de paardrijles aandacht besteden aan de ruiters
- Eventueel helpen bij wedstrijden, evenementen en verdere verenigingsactiviteiten
3. De vrijwilliger is voor WA en Ongevallen automatisch verzekerd via de
vrijwilligersverzekering van de gemeente Hoorn en Gehandicaptensport Nederland.
Aanmelding hiervoor is niet nodig.
4. Contactpersoon omtrent de indeling van de lessen is Carla Hoekstra.
In geval van verhindering (ziekte, vakantie e.d.) zal de vrijwilliger Carla tijdig op de hoogte
brengen. Dit kan via telefoonnummer 06-46 13 89 24.
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5. Voor dit vrijwilligerswerk is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gewenst. Bij deelname aan
evenementen zoals de Special Olympics is deze verklaring een vereiste.
6. De vrijwilliger gaat akkoord met de als bijlage bij deze overeenkomst ontvangen
“Gedragsregels” van VPG De Samenhang.
7. De vrijwilliger heeft de huisregels en het begeleiders ABC ontvangen.
8. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.

Plaats en datum: ………………………………………………………………………………..…….
Namens VPG De Samenhang

De vrijwilliger

Naam: …………………………….….

Naam: ……………………………………

Handtekening

Handtekening
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