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HUISHOUDELIJK REGELEMENT EN GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS SLEUTELCLUB 
Roken 
Er wordt in en voor het gebouw niet gerookt en er worden geen (pakjes) rookwaren getoond. Zo geven we kinderen 
het goede voorbeeld. Zien roken, doet roken. De Sleutelclub is een belangrijke omgeving in het leven van 
opgroeiende kinderen. Met een rookvrije Sleutelclub beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken 
en het schadelijke meeroken. Ook e-sigaretten en dergelijke vallen onder roken.   

Alcohol en drugs 
Het gebruik van alcohol en drugs is verboden. Het bestuur kan uitzondering maken voor bijzondere activiteiten zoals 
een vrijwilligersavond en hier het gebruik van licht alcoholische dranken zoals bier en wijn toestaan. 

Privé-eigendommen 
De Sleutelclub is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het beschadigen en/of kwijtraken van privé-
eigendommen. De Sleutelclub staat dan ook niet toe dat privé-eigendommen op de club blijven. Je neemt je eigen 
gereedschap, materiaal, project enzovoorts direct na gebruik/werk weer mee naar huis. Of je doneert of verkoopt 
deze spullen aan de club. 

Privé gebruik eigendommen Sleutelclub 
Vrijwilligers mogen in overleg met het bestuur privé gebruik maken van de eigendommen van de Sleutelclub. Denk 
hierbij aan de aanhanger, een ruimte en het gereedschap. Toestemming vragen gebeurt vooraf per mail via 
bestuur@sleutelclubkamerik.nl. Het gereedschap mag de club niet verlaten. Het is niet toegestaan eigen activiteiten 
te ontwikkelen. 

Privé verbruik eigendommen Sleutelclub 
Het is niet toegestaan verbruiksmaterialen als verf, olie, onderdelen, ijzerwaren enz. van de club voor 
privédoeleinden te gebruiken. Verbruiksmaterialen of het geld waarmee de verbruiksmaterialen zijn gekocht, zijn 
door gulle gevers gedoneerd om te gebruiken voor clubactiviteiten en niet voor de privé projecten van vrijwilligers. 
Vrijwilligers kunnen de verbruiksmaterialen wel (vooraf) kopen van de club. 

Parkeren 
Er kunnen maximaal 3 auto’s voor het Ambachtshuis staan. Als deze plaatsen bezet zijn kan je bij de oude locatie 
langs het gras parkeren. Op vrijdag avond blijven de parkeerplaatsen voor het Ambachtshuis vrij voor fietsen. Je mag 
altijd alleen parkeren op openbare parkeerplaatsen. 

Sleuteldragers 
Sleuteldragers zijn verantwoordelijk voor alles wat er in het gebouw gebeurt nadat je gebouw hebt geopend. Het 
bestuur houdt via het alarmsysteem een logboek bij. Als je na opening niet als laatste weg gaat draag je nadrukkelijk 
de verantwoordelijkheid over 
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Deuren 
Om overlast (lawaai, stof etc.) naar andere ruimtes te voorkomen houden we deuren zoveel mogelijk gesloten. 

Aanmelden 
Alle vrijwilligers dienen zich op clubavonden aan en af te melden op de aanwezigheidslijst bij de balie.   

Kinderen 
Als vrijwilliger werk je met kinderen. Kinderen kunnen gevaar en gevaarlijke situaties minder goed inschatten, hou 
hier altijd rekening mee. Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen knutselen en houtbewerken. Licht elektrisch 
gereedschap mogen kinderen boven de 10 onder begeleiding zelf bedienen. Zwaarder gereedschap is afhankelijk van 
het kind, maar alleen onder begeleiding en vanaf een jaar of 16. 

Het is lastig duidelijke grenzen aan te geven in het contact met deelnemers/kinderen.  De ene deelnemer vindt een 
aai over de bol prettig, een ander niet. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle 
deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele 
handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut 
ontoelaatbaar zijn! Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, 
non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid 
van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende 
of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het 
Wetboek van Strafrecht. 

Gedragingen die vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een 
tuchtrechtprocedure. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met 
minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende 
gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, 
zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

Voor de omgang met minderjarige deelnemers geldt mininaal dat: 

• De begeleider/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich 
veilig en gerespecteerd voelt. 

• De begeleider/vrijwilliger onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn 
waardigheid aantast. 

• De begeleider/vrijwilligedringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel 
noodzakelijk is. 

• De begeleider/vrijwilligeonthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van 
de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en 
minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

• De begeleider/vrijwilligemag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

• De begeleider/vrijwilligeheeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de 
gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 
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• Indien de begeleider/vrijwillige gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en 
bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de 
daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

• De begeleider/vrijwillige krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
• In die gevallen waarin dit regelement niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van 

bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider/vrijwillige in de geest van 
de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur 
aangewezen persoon. 

Veiligheid  
Op de club wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en gevaarlijk gereedschap. Het is belangrijk dat vrijwilligers 
allemaal rekening houden met hun eigen veiligheid en de veiligheid van hun omgeving. Enkele richtlijnen: 

• Vluchtroutes en deuren dienen te allen tijde vrij te blijven 
• Tussendeuren en de buitendeur dienen van slot te zijn 
• Blusmiddelen horen gekeurd te zijn en op hun plek te hangen 
• Route verlichting hoort te branden 
• Na zonsondergang hoort de verlichting te branden 
• Je draagt geschikte kleding plus een stofjas van de club zodat je als vrijwilliger herkenbaar bent 
• Je draagt dichte schoenen en geen sierraden 
• Als je lang haar hebt bind je dit bij elkaar 
• Als je gaat spuiten, zagen, boren, slijpen, lassen etc.: 

o draag je de benodigde veiligheidsmiddelen 
o doe je dat op de daarvoor bedoelde plek 
o zorg je dat andere geen last van je hebben 
o waarschuw je je omgeving 
o Bij slijpen en lassen enzovoorts plaats je een spatscherm 

• Hou er rekening mee dat werkstukken, houbranders, pannen etc. warm kunnen zijn 
• Gebruik alleen machines waar je ervaring mee hebt 
• Als je motoren laat proefdraaien doe je dat bij de roldeur en zorg je voor voldoende ventilatie 
• Als je klaar bent ruim je gelijk het gereedschap op 
• Als je weggaat controleer je of je gereedschap, los materiaal, het project enzovoorts opgeruimd is 

Omgang met elkaar 
• We gaan met respect met elkaar om 
• We praten Nederlands 
• Er worden geen discriminerende, schuine of anderszins kwetsende opmerkingen of grappen gemaakt 
• Er is alleen een clubbelang en geen eigen belang 
• Als je iemand iets ziet doen wat in strijd is met het huishoudelijk regelement of de clubgedachte zeg er dan 

direct wat van en meld het bij het bestuur 
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Magazijn 
Het magazijn is alleen toegankelijk voor mensen met een persoonlijke magazijnsleutel, deze sleutel mag niet worden 
uitgeleend. 

Pauze 
Tijdens officiële pauzes wordt er niet doorgewerkt. Op vrijdag avond is dat tussen 20:00 en 20:15 uur. 

Koken  
Sociale hygiëne is erg belangrijk. Alle hygiënische regels gelden voor jou en de clubleden die je begeleid:  

• Eerst handen wassen 
• Lang haar wordt vast gedragen  
• Heb je lange nagels draag dan handschoenen   
• Draag een keuken schort   
• Was je handen nogmaals voor je aan het werk gaat  
• Controleer regelmatig de vlam van het gasfornuis 
• Hou er rekening mee dat pannen, het fornuis en de ovens heet kunnen zijn 
• Laat warme zaken nooit onbewaakt staan   
• Alle etensresten gaan mee naar huis er wordt op de club niets bewaard behalve koffie, thee en frisdrank. 
• Er zijn geen levende dieren toegestaan in de kookstudio 

Opruimen en schoonmaken 
Aan het eind van iedere activiteit ruimt Iedere vrijwilliger het gereedschap, het materiaal enz. dat hij/zij heeft 
gebruikt weer op. Iedere vrijwilliger helpt mee de ruimte(s) waarin gewerkt is en de algemene ruimtes op te ruimen 
en schoon te maken. Algemene ruimtes zijn de gangen, toiletten, pantry, trap etc.   

Daarnaast helpt iedere vrijwilliger mee op de schoonmaakavond die ieder kwartaal georganiseerd wordt. 

Verklaring 
Ondergetekende verklaart bovenstaande te hebben gelezen en begrepen. 

 

Naam  :  ……………………………………………………….. 

 

 

 

Handtekening :  ……………………………………………………….. 
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