Praktische werkwijze/aanvraagprocedure VOG
In het “vrijwilligersbeleid Z&PC Neptunia ‘24” staat onder andere dat “elke vrijwilliger die te
maken heeft met het begeleiden, coachen of trainen in het bezit moet zijn van een Verklaring
omtrent gedrag (VOG). Het in het bezit zijn van een VOG is daarnaast ook van toepassing
op alle bestuurs- en commissieleden.
De VOG is gratis aan te vragen via het bestuur van Neptunia en is vijf jaar geldig.
De toetsingscriteria worden door het bestuur vastgesteld, maar is in ieder geval gericht op de
functieaspecten 84 en 85 [omgang (minderjarige) personen].
Werkwijze:
- Voor nieuwe bestuursleden en commissieleden geldt dat zij voor het aanvragen van de
VOG hun naam en emailadres door dienen te geven aan het bestuur van Neptunia,
daarvoor kan het emailadres bestuur.neptunia24@gmail.com worden gebruikt.
- Voor alle nieuwe vrijwilligers die te maken hebben met het begeleiden, coachen of
trainen, geldt voor het aanvragen van de VOG de betreffende commissie de naam en het
emailadres van de vrijwilliger meldt aan het bestuur van Neptunia met gebruik making
van het bovengenoemde emailadres.
- Het bestuur start vervolgens de aanvraagprocedure voor een gratis VOG;
- De betreffende vrijwilliger ontvangt daarna een email voor het aanvragen van de VOG en
vraagt de VOG aan.
- De VOG wordt per post bij de aanvrager bezorgd.
- De vrijwilliger stuurt een kopie van de VOG (digitaal of per post) naar het bestuur van
Neptunia. Ook hiervoor kan het bovengenoemde emailadres worden gebruikt.
Pas als een kopie van de VOG-verklaring afgegeven is aan het bestuur mag de nieuwe
coach, trainer, begeleider en/of commissielid aanvangen met zijn/haar vrijwilligerswerk.
Voor de huidige (januari 2019) coaches, trainers, begeleiders en commissieleden geldt dat
zij vóór 1 april 2019 een VOG doorgegeven moeten hebben aan het bestuur.
De VOG wordt, niet langer dan nodig, door het bestuur digitaal gearchiveerd.

