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1 Algemeen 

 

1.1 Doelstelling Stichting Kindervakantiewerk Beegden 

Het doel van Stichting Kindervakantiewerk Beegden, hierna te noemen KVW Beegden, 
is; om gedurende één week van de zomervakantie, de kinderen een zinvolle 
vakantiebesteding te bieden. Tevens, organiseert KVW Beegden 3 maal per jaar in 
opdracht van Stichting kinderfeesten de St. Maarten-, Sinterklaas- en koningsdag-
activiteiten. 
 
De keuze is gemaakt om Kindervakantiewerk, hierna te noemen KVW, te houden in de 
laatste week van de zomervakantie van het basisonderwijs regio zuid. St. Maarten en 
Sinterklaas worden jaarlijks in november georganiseerd en koningsdag in april. 
 
Uit de hoofddoelstelling zijn de volgende subdoelen afgeleid: 

o De kinderen leren leeftijdsgenoten van andere basisscholen kennen. 
o De kinderen worden op speelse wijze geconfronteerd met het vereiste 

gedragspatroon voor het nieuwe schooljaar. 
o De kinderen, die om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om aan 

vakantie activiteiten deel te nemen, kunnen via deze weg toch een ultiem 
vakantiegevoel beleven. 

o De kinderen leren op een plezierige wijze de tradities beleven zoals KVW 
Beegden deze nastreeft. 

 

1.2 Opzet Kindervakantiewerk Beegden 

Opzet Kindervakantiewerk week  
Aan de KVW week mogen alle basisschoolleerlingen deelnemen die in de groepen 1 tot en 
met 8 zitten. Hierbij wordt gekeken naar het schooljaar voorafgaande aan KVW en in welke 
groep de kinderen het volgende schooljaar starten.  
Er wordt een programma aangeboden afgestemd naar moeilijkheid en mogelijkheid van de 
kinderen. Denk hierbij onder andere aan de leeftijd. Hierdoor kunnen de activiteiten van 
elkaar verschillen.  

 
Als dagindeling tijdens de KVW week wordt van maandag tot en met vrijdag voor de 
kinderen van groep 2 tot en met 8 tussen 09.00 en 17.00 een thematisch programma 
aangeboden. De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen daarnaast één overnachting met nachtspel 
aangeboden. Onderdeel van deze week is een externe activiteit naar een pretpark/speeltuin 
of iets vergelijkbaars. Op vrijdagavond is er vanaf 19.00 uur een afsluitende activiteit waar de 
ouders bij aanwezig mogen zijn. 
 
Voor de kinderen van groep 1 wordt op twee dagen in de week een ochtend programma 
aangeboden tussen 09:00 en 12:30 en is het mogelijk om deel te nemen aan de slotactiviteit 
op vrijdagavond. Dit aangeboden programma wijkt af van het programma van de kinderen uit 
groep 2 t/m 8 maar zal in het zelfde thema zijn. Het programma is een afwisseling tussen 
een knutselactiviteit en een spelactiviteit in het bos. 
 
Voorafgaand aan KVW wordt een maximaal aantal kinderen vastgesteld. Deelname is 
officieel mits de ouderbijdrage tijdig is betaald bij Stichting KVW Beegden. Indien zich 
kinderen aanmelden na de inschrijflimiet, komen zij op de wachtlijst en worden aangemeld 
indien er plaats vrij komt. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Het aantal 
deelnemende kinderen is gemaximaliseerd op 120. 
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Gedurende de gehele week wordt er gewerkt in vaste groepen die steeds begeleid worden 
door minimaal 2 vrijwillig(st)ers, waarvan één begeleider minimaal 16 jaar oud is. De 
groepen zijn verdeeld op basis van schoolgroepen hierbij wordt gekeken naar het schooljaar 
voorafgaand aan de KVW week 
 
Opzet nevenactiviteiten 
Aan de St. Maarten-, Sinterklaas- en koningsdag-activiteiten. mogen basisschoolleerlingen 
van iedere leeftijdsgroep deelnemen. 
 
Deze nevenactiviteiten zijn als volgt opgezet: 

● St. Maarten: Tijdens de St. Maarten activiteit acteren of kijken de kinderen naar een 
toneelstuk en lopen vervolgens in optocht naar het St. Maartensvuur, waar voor iets 
te eten en te drinken wordt gezorgd. De kinderen worden tijdens deze activiteit 
begeleid door ouders/verzorgers en vallen ook onder diens verantwoordelijkheid. 

● Sinterklaas: Gedurende de sinterklaas activiteit kunnen de kinderen een bezoek 
brengen aan Sinterklaas waarbij een snoepzak wordt uitgedeeld. Tevens, kunnen de 
kinderen individueel meedoen aan spelactiviteiten. De kinderen worden tijdens deze 
activiteit begeleid door ouders/verzorgers en vallen ook onder diens 
verantwoordelijkheid. 

● Koningsdag: Tijdens de koningsdag activiteit kunnen kinderen deelnemen aan een 
optocht en vervolgens individueel deelnemen aan spelactiviteiten. De kinderen 
worden tijdens deze activiteit begeleid door ouders/verzorgers en vallen ook onder 
diens verantwoordelijkheid. 
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1.3 Algemene Regels 

Alle regels en afspraken die KVW Beegden hanteert. Deze regels en afspraken zijn 
opgesteld om de vrijwillig(st)ers handvatten te bieden tijdens KVW en een eenduidig 
antwoord richting deelnemende kinderen en ouders te geven.  
 
In het programmaboekje van de kinderen voor de KVW week wordt verwezen naar dit 
vrijwilligersbeleid. KVW Beegden verwacht van kinderen en ouders dat zij zich aan de 
gestelde regels en afspraken houden.  

 
De allerbelangrijkste afspraak is:  

We maken er een gezellig en prettige week van! 
 
Enkele hulpregels 

» Wees aardig en behulpzaam voor elkaar. 
» Luister naar de groepsleiding. 
» Spreek elkaar erop aan als iemand een afspraak is vergeten (lukt dat niet 

waarschuw dan het bestuur). 
» Waarschuw bij onduidelijkheden, gevaar of ongelukken altijd zo snel mogelijk 

iemand van het bestuur. 
» Ten alle tijden is een lid van het bestuur aanwezig op het activiteitenterrein. 
» Bij (vrij) spel is er altijd groepsleiding aanwezig. 
» Blijf binnen de grenzen van het buitenterrein. 
» Bij gezamenlijke activiteiten (boswandeling, speurtocht, spel, vertelling etc.) 

verzamelt iedereen zich in of bij de tent.  
» Bij iedere groep zit een groepsleider. 
» Wanneer de hele tafel eten heeft, mag begonnen worden met eten. Wacht rustig 

totdat iedereen klaar is met eten. Het eten wordt gezamenlijk afgesloten. 
» Was de handen voor het eten, voor persoonlijke hygiëne en zodat de smaak van 

het eten niet verdrongen wordt door de smaak van modder en andere viezigheid. 
» Ouders/verzorgers dienen hun kind(eren) dagelijks op teken te controleren. 
» Het gebruik van een eigen telefoon van kinderen is niet toegestaan tijdens de 

KinderVakantieWeek en deze dient thuis te blijven. Wanneer kinderen toch een 
telefoon bij zich hebben, kunnen bestuursleden deze in beslag nemen. Aan het 
einde van de dag wordt de telefoon terug gegeven aan de ouders/verzorgers. 
Uitzondering kunnen in overleg met het bestuur besproken worden door 
ouders/verzorgers.  

» Vertrek nooit alleen bij een spel, doe dit altijd in groepsverband. 
» KVW is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan persoonlijke 

eigendommen. Deelname is op eigen risico. 
 

Speciale afspraken voor kinderen van groep 7 en 8 die blijven slapen het activiteitenterrein. 
» Gebruik geen luchtbed groter dan een éénpersoons luchtbed, dit in verband met 

de beperkte ruimte die beschikbaar is. 
» Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen slaapplek: bed opmaken, kleren 

in de tas, natte kleren/handdoek worden opgehangen. 
» Eerder wakker? Blijf rustig liggen en laat de rest nog even doorslapen. 
» Na het opstaan ga je je wassen en ruim je netjes je slaapplek op. Ben je eerder 

klaar? Help een ander.  
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Verplichtingen vrijwilligers 
Iedere vrijwillig(st)er is verplicht: 

» Iedere ochtend 15 minuten eerder aanwezig te zijn dan de kinderen. Deze tijd 
wordt gebruikt om aanvullende informatie te geven over verscheidene zaken 
omtrent het programma van de dag; 

» Na afloop van iedere dag, tenzij met reden afgemeld, deel te nemen aan de 
evaluatie (tijdens leiding bijeenkomsten); 

» Vergaderingen bij te wonen waar hij/zij voor is uitgenodigd, tenzij afgemeld; 
» Om bij zijn/haar groep te blijven; 
» Zich bij aankomst te melden bij het bestuur; 
» In geval van verhindering wegens ziekte, verlof, wettelijke verplichtingen brengt de 

vrijwilliger het bestuur hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. 
» Toezicht te houden op de veiligheid van de kinderen. 

 
Ongeoorloofd gedrag 
Het is voor de vrijwillig(st)ers verboden: 

» Te roken in het bijzijn van de kinderen 
» Drank of drugs te gebruiken in het bijzijn van de kinderen 
» Onder invloed van drank of drugs in het bijzijn van de kinderen 

 
 
Verwachtingen 
Van elke vrijwillig(st)er wordt verwacht dat: 
 

» men eerlijk is ten opzichte van andere vrijwillig(st)ers; 
» men eerlijk is ten opzichte van de kinderen; 
» men consequent handelt; 
» men elkaar helpt en bijspringt als hierom wordt gevraagd; 
» men zelfstandig en accuraat problemen binnen de groep signaleert en oplost, 

eventueel met hulp van het bestuur; 
» men individuele vragen voorlegt aan het bestuur; 
» men individuele problemen kenbaar maakt bij het bestuur. 
» men erop toeziet dat de normale gedragsregels door de kinderen worden 

nageleefd. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat de kinderen van andermans 
eigendommen afblijven. 

 
Adviezen 
Richtlijnen hoe men met een groep kinderen kan omgaan op een wijze die zowel 
prettig voor kinderen als voor de vrijwillig(st)ers is, zijn: 
 

» Het overzicht behouden door regelmatig het aantal kinderen in de groep te tellen; 
» Leg kort en duidelijk uit wat er van de kinderen verwacht wordt; 
» Geef de kinderen na het geven van uitleg de kans om vragen te stellen; 
» Geef de kinderen pas het benodigde materiaal als de uitleg helemaal is afgerond. 
» Houd toezicht zodat benodigde materialen en gereedschap veilig gebruikt wordt. 
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Toegevoegde regels  
» Een vrijwillig(st)er is nooit (voor langere tijd) alleen met een groep kinderen; 
» Een kind dat onverhoopt naar EHBO, huisarts of huis moet door wat voor reden 

dan ook, wordt altijd begeleidt door minimaal 2 personen. Dit kunnen ouders, 
bestuursleden of groepsleiders zijn. (indien een groep begeleidt wordt door twee 
vrijwillig(st)ers waarvan één jonger is dan 16 jaar, blijft de oudste persoon bij de 
groep); 

» Als een kind geholpen moet worden met omkleden, gebeurt dit enkel in 
medeweten van de ouders/verzorgers en minimaal twee vrijwillig(st)ers. Bij de 
dames gebeurt dit uitsluitend door vrouwelijke leiding; 

» Pas op met het in nauw contact zijn met de kinderen bij: het troosten, stoeien of 
lang op de schoot nemen van kinderen. Probeer dit zo veel mogelijk te vermijden.  

 
o Onhandelbaar gedrag 

Indien kinderen onhandelbaar gedrag vertonen, kan dit gemeld worden bij het bestuur. Het 
kind zal eerst een waarschuwing krijgen. Dit is zonder verdere gevolgen voor het kind. Mocht 
het gedrag onhandelbaar blijven worden de ouders/verzorgers gewaarschuwd middels een 
telefoongesprek. Mocht het gedrag van het kind hierna niet verbeteren wordt 
ouders/verzorgers verzocht het kind op te halen. Dit kind wordt uitgesloten van verdere 
deelname aan de KVW week. 
 

o T-shirt 
Leiding en bestuursleden die deelnemen aan KVW krijgen een T-shirt, voorzien van het logo 
van KVW. Voor dit shirt kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Het T-shirt dient in ieder 
geval gedragen te worden op de begindag (maandag), slotdag (vrijdagavond) en de dag dat 
het uitstapje plaatsvindt. Het dragen van het T-shirt heeft als doel bij te dragen aan de 

herkenbaarheid richting de kinderen, ouders/verzorgers en derden. 
 

o Overige aangelegenheden 
In aangelegenheden waarin dit statuut niet voorziet neemt het bestuur maatregelen op het 
moment dat dit noodzakelijk is. Wanneer deze regeling loopt tot algemene aanvullende 
voorzieningen op dit statuut zal het bestuur hierover in overleg treden. 

 
Hoewel de regels overtrokken lijken, is het zaak dat alle vrijwillig(st)ers zich aan 
bovengenoemde regels houden. De vrijwillig(st)ers onderling moeten elkaar op 
gepaste wijze (dus niet waar de kinderen bij zijn) hierop kunnen aanspreken. 

 
Aanvullende regelgeving wordt door het bestuur van KVW Beegden vastgesteld. 
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2 Werving en selectie van vrijwilligers 

2.1 De werving  

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Leiding kan zich aanmelden door een mail te sturen 
naar info@kvwbeegden.nl. 
 

2.2 Selectie van vrijwilligers: toepassen van selectiecriteria  

Bij aanvang van het vrijwilligerswerk kan de organisatie een VOG verklaring van de 
vrijwilliger vragen.  
 
Informatie aan de vrijwilliger   
Deelname aan KVW als vrijwilliger is mogelijk voor iedereen met een minimale leeftijd van 16 
jaar, of in het kalenderjaar van de KVW week 16 wordt, en beschikt over pedagogische 
kennis hoe om te gaan met kinderen. De groepen worden begeleid door minimaal twee 
personen, waarvan één vrijwillig(st)er minimaal 16 jaar oud is.  
 
Uitzonderingen 
Wanneer er onvoldoende leiding van 16 jaar of ouder is, wordt er leiding geworven vanaf 15 
jaar of vrijwilligers die in het kalenderjaar van de KVW week 15 worden.  
 
Voor vrijwilligers die tijdens KVW, st. Maarten, Sinterklaas en koningsdag activiteiten 
spelleiding zijn geldt een minimale leeftijd van 14 jaar. 
 
Groepsleiding 

» Houdt zich aan het door het bestuur gemaakte programma. 
» Motiveert de kinderen tot het meedoen aan het programma en help waar nodig. 
» Behandelt alle kinderen gelijk. 
» Is er voor de groep en werkt samen met de mede-groepsleiding.  
» Voorkomt overmatig gebruik van social media. 
» Let erop dat de aandacht voornamelijk naar de kinderen gaat en niet naar andere 

groepsleiding. 
» Mocht het gedrag van de groepsleiding niet voldoen wordt hierover een 

opmerking gemaakt door het bestuur. Wanneer het gedrag niet veranderd kan per 
direct de samenwerking worden beëindigd.  

» Problemen tussen groepsleiding die samen een groep draaien wordt met het 
bestuur besproken. 

 

2.3 Introductie van (nieuwe) vrijwilligers 

Ieder jaar wordt er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Deze vindt voorafgaande de 
KVW week plaats.  

 
Tijdens deze bijeenkomst met de vrijwilligers en het bestuur houdt het bestuur een 
presentatie waarin alle regels en afspraken worden besproken. Vervolgens wordt met de 
iedereen het programma doorgenomen zodat de vrijwilligers een beeld kunnen vormen bij 
hetgeen wat er in de week wordt gedaan. 
 
Tevens zal het bestuur, of een afvaardiging van het bestuur kennis maken met de nieuwe 
leiding. Mocht het bestuur het nodig achten, kan het bestuur besluiten met de leiding nog 
een persoonlijke kennismaking/screening te houden. 
 
  

mailto:info@kvwbeegden.nl
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3 Begeleiding vrijwilligers 

 
3.1 Begeleiding vrijwilligers  

De vrijwilligers staan onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Vrijwilligers die deelnemen 
aan de KVW week gaan er mee akkoord dat de organisatie zich niet aansprakelijk stelt voor 
persoonlijke schade, verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van 
of aan derden, ontstaan voor, na of tijdens een activiteit.  
 
Het bestuur heeft er voor gekozen om naast de secretaris, ook het vrijwilligers secretariaat in 
te richten. Dit wordt ingevuld door de secretaris van KVW Beegden en een ander bestuurslid 
van KVW Beegden (dit wordt per jaar bekeken wie dit is).Het vrijwilligers secretariaat voert 
alle communicatie met de vrijwilligers. Zo worden de deelnemende vrijwilligers op de hoogte 
gesteld van de informatieavond en krijgen zij het draaiboek toegestuurd. Tevens is het 
vrijwilligers secretariaat contactpersoon voor de vrijwilligers. Wanneer een vrijwilliger een 
vraag heeft, kan de vrijwilliger zich wenden tot het vrijwilligers secretariaat die de informatie 
dan weer door kan spelen naar de rest van het bestuur.  
 
Tevens heeft het bestuur er voor gekozen om twee vertrouwenspersonen (1 vrouw en 1 
man) aan te wijzen. Hier kunnen de vrijwilligers zich toe wenden wanneer er dringende en/of 
gevoelige zaken besproken dienen te worden. Deze vertrouwenspersonen hebben 
geheimhouding, mits zij inschatten dat het aangekaarte probleem met het bestuur besproken 
dient te worden waarna eventuele acties uitgezet kunnen worden. Wanneer dit het geval is, 
wordt dit ook bij de vrijwilliger gemeld. De namen van de vertrouwenspersonen worden bij de 
vrijwilligers bekend gemaakt en zijn tevens terug te vinden op de website.   
 

3.2 Deskundigheidsbevordering  

Indien nodig kan KVW Beegden in samenwerking met gemeente Maasgouw beslissen om 
de vrijwilligers deskundigheidsbevordering aan te bieden. Denk hierbij aan 
informatieavonden over pedagogiek of EHBO. Momenteel is dit niet aan de orde voor KVW 
Beegden omdat er genoeg EHBO’ers en BHV’ers beschikbaar zijn.  
 
KVW Beegden staat in nauw contact met de verenigingsconsulent die KVW Beegden op de 
hoogte stelt van eventuele deskundigheidsbevordering. Het bestuur heeft hierin besloten dat 
wanneer er kosten aan de deskundigheidsbevordering zijn verbonden, er eerst gekeken 
wordt naar een eventueel budget. Wanneer dit budget niet toereikend is, heeft het bestuur 
voorrang op deskundigheidsbevordering ten opzichte van de vrijwilligers. Gratis 
deskundigheidsbevordering via de gemeente is voor iedereen toegankelijk en vrijwilligers 
zullen middels het secretariaat hier dan van op de hoogte worden gesteld. 
 

3.3 Het attentiebeleid  

Op de donderdag  van de KVW week zal er een vrijwilligersavond worden georganiseerd. Op 
deze avond zal het Bestuur met leiding een feestavond organiseren voor de leiding en 
bestuur als dank voor hun belangeloze inzet. Tijdens deze feestavond mogen de vrijwilligers 
gratis drinken (let wel; NIX18 geldt ook tijdens deze avond!) en genieten van een buffet of 
barbecue. Hiervoor kan een bijdrage gevraagd worden. De verdere invulling van de avond 
zal ieder jaar verschillen en zal door een groep van leiding en bestuur vorm worden 
gegeven. 
Daarnaast worden de jubilarissen tijdens de feestavond in het zonnetje gezet. Hierbij krijgen 
de jubilarissen een cadeaubon. De invulling van de attenties is vastgesteld door het bestuur 
en aanwezig in de notulen bij het secretariaat. 
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3.4 Het exitgesprek  

Het vrijwilligerswerk is beëindigd op de zaterdag na KVW. Na iedere editie gaat het bestuur, 
indien nodig, in een eigen evaluatie het functioneren van de vrijwilligers bespreken.  
 
Wanneer een vrijwilliger niet naar wens heeft gefunctioneerd wordt dit tijdig voor de volgende 
activiteit aangegeven door middel van een gesprek met de vrijwilliger en twee leden van het 
bestuur. Tijdens dit gesprek wordt kenbaar gemaakt waarom de samenwerking stopt en wat 
mogelijke eventuele consequenties kunnen zijn.  
 
Wanneer er voor zowel het bestuur als de vrijwilliger géén reden is voor een einde aan de 
samenwerking, kan de vrijwilliger zich ieder jaar opnieuw inschrijven en meedoen met KVW 
Beegden. 
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4 Rechtspositie van vrijwilligers 

 
4.1 Registratie persoonlijke gegevens 

De opgegeven persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden door KVW Beegden en 
niet aan derden worden verstrekt. KVW Beegden zal de persoonsgegevens op de volgende 
manieren gebruiken: 

o Er wordt per vrijwilligersgroep (denk hierbij aan medewerker, hulpleiding en leiding) 
een overzicht bijgehouden waar de persoonsgegevens gebundeld worden. 

o Bovengenoemd overzicht wordt enkel door de organisatie (het bestuur) gebruikt.  
o Tijdens KVW wordt er een groepsapp aangemaakt met de leiding en enkele 

bestuursleden. Verdere telefoongegevens worden door het bestuur enkel in geval 
van nood gebruikt. 

 
 

4.2 Vrijwilligersovereenkomst/contract  

Bij het opgeven voor de KVW week gaan de vrijwilligers akkoord dat de organisatie zich niet 
aansprakelijk stelt voor persoonlijke schade, verlies, diefstal en/of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen van of aan derden, ontstaan voor, na of tijdens een activiteit. 
Tevens geeft de vrijwilligers bij het aanmelden toestemming aan KVW Beegden om de 
persoonsgegevens te verwerken. De opgegeven persoonsgegevens zullen uitsluitend 
gebruikt worden door KVW Beegden en niet aan derden worden verstrekt. Indien een 
vrijwilliger deze toestemming in wil trekken, kan hij/zij contact opnemen met de organisatie. 
Foto’s die tijdens de week  gemaakt worden, worden enkel op de KVW social media kanalen 
geplaatst en op www.kvwbeegden.nl. 
 
De vrijwilliger handelt in de geest van art. 13 van de CAO Welzijn: “…. is verplicht tot 
geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie en beroep ter kennis is 
gekomen, voor zover uit de aard der zaak volgt dan wel hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze 
verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.” 
 

4.3 Beëindiging samenwerking 

Het vrijwilligerswerk is geëindigd op de zaterdag na KVW.  
 

4.4 Inspraak en medezeggenschap  

Verbeteringen of opmerkingen mogen ten alle tijden gemeld worden bij het bestuur, mits de 
situatie zich ertoe dient. Indien de situatie zich er niet toe dient kan dit tijdens de 
eerstvolgende evaluatie worden gemeld. Uiteindelijk ligt de keuze bij het bestuur hoe/of er 
verdere actie dient worden ondernomen. 
 
  

http://www.kvwbeegden.nl/
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4.5 Informatievoorziening  

Om een transparante samenwerking te creëren is communicatie een belangrijke zaak. Met 
betrekking tot de uitvoering zal dit via de vrijwilligersvergadering of onderling overleg 
gecommuniceerd worden. Vrijwilligers worden middels een door hun opgegeven mailadres 
van informatie voorzien. Tevens worden er tijdens KVW dagen evaluaties gehouden waar 
ook de laatste belangrijke zaken worden besproken. Tijdens de week is het bestuur 
aanwezig voor wijzigingen/acties die niet eerder gemeld zijn. 
 

4.6 Vergoedingen  

Enkel in overleg met het bestuur kunnen er uitgaven worden gedaan ten behoeve van KVW. 
Indien er aankopen gedaan worden, dienen er altijd aankoopbewijzen overhandigd te 
worden waarop een omschrijving van het gekochte artikel, de datum van aankoop en de 
naam van de winkel wordt vermeld. Aankoopbewijzen kunnen slechts in zijn totaliteit 
afgerekend worden, dus niet een gedeelte van een aankoopbewijs. Aankoopbewijzen dienen 
per ommegaande en uiterlijk zeven dagen na aankoop afgerekend te worden met de 
penningmeester van KVW. 
 

4.7 Verzekeringen  

Vrijwilligers zijn vanaf het moment dat ze zich inzetten als vrijwilliger voor KVW Beegden en 
tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk verzekerd via Zuyderhuis en 
vrijwilligersverzekering Gemeente Maasgouw. Voor verdere informatie over de 
verzekeringen kan de polis informatie opgevraagd worden bij het bestuur.  
 
Alle zaken die niet gedekt worden door deze verzekeringen zijn voor eigen risico. Gebruik 
van eigen vervoer geschiedt geheel voor eigen risico. 
 

4.8 Conflicten en geschillen  

Geschillen 
Voor geschillen tussen vrijwilligers, deelnemers, collega-vrijwilligers, organisatie of andere 
belanghebbenden die niet oplosbaar zijn tussen betrokkenen zelf, kan de vrijwilliger zich 
wenden tot een van de Bestuursleden. Bij onoplosbaarheid van het geschil op dat niveau 
heeft het besluit van het bestuur een doorslaggevende rol. 
 
Ongewenste intimiteiten 
Ongewenste intimiteiten worden ten alle tijden aangifte gedaan bij de politie. Melding van 
ongewenste intimiteiten kan worden gedaan bij de vertrouwenspersonen.  
 
Schade: 
Ingeval van schade dient de vrijwilliger zo spoedig mogelijk het bestuur hiervan in kennis te 
stellen. Tevens dienen alle gegevens en stukken te worden verstrekt die nodig zijn om de 
schadeafhandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen. De vrijwilliger dient zich nooit uit te 
laten over de schuldvraag. 
 
 

 
 
 
 
 

 


