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Gedragscode Scouting Tiflo Aalsmeer  

De gedragscode geeft de grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door 
iedereen die een functie binnen de Tiflo vervult, te worden onderschreven door de code te 
ondertekenen. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze 
gedragscode.  
 
Kernwaarden Scouting Tiflo Aalsmeer  
1. We zijn trots op onszelf, op ons team en op Scouting. 

Ga met respect om met iedereen én met de faciliteiten op en rond het gebouw. Dit geldt 
voor iedereen op de club, ook voor bezoekers. Gebruik de kernwaarden actief: in het 
clubhuis, binnen je team, tijdens de opkomst en binnen het bestuur. Zo kunnen we onze 
identiteit versterken en onze gastvrijheid, sportiviteit, gezelligheid en prestatie in stand 
houden.  

 
2. We zijn betrokken lid van Scouting. 

Scouting kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Ieder zet zich op zijn eigen manier in 
voor onze vereniging. Zo houden we deze met elkaar draaiende.  

 
3. We zijn teamspelers. 

Gedraag je als een teamspeler en toon respect voor de inzet van je teamgenoten. Let op 
je taalgebruik en scheld nooit iemand uit.  

 
4. We spelen het spel sportief - Scouting op een sportieve manier. 

Dit betekent sportief gedrag tegenover je teamleden, het bestuur, je coach, de ouders, 
etc. 

 
5. We hebben respect voor elkaar. 

Laat elkaar in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de beslissing.  
 
6. We zijn als leiding een voorbeeld voor onze leden. 

Leiding en bestuur hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de 
Scouting naar onze leden. Stel je bij een bijeenkomst als gastheer/gastvrouw op voor de 
leden en bezoek.  

 
7. We zetten ons in tijdens de bijeenkomsten. 

Zet je tijdens de opkomsten in en doet op een sportieve en positieve manier mee.  
 
8. We doen Scouting op een veilige manier. 

Houd je aan de afspraken voor ieders veiligheid.  
 
9. We zijn voorbeeldige ouders/verzorgers. 

Stimuleer op een positieve manier en bekijk de activiteiten van jou leden vanaf een 
afstand. Laat het geven van adviezen tijdens bijeenkomsten achterwege.  

 
10. We zijn zuinig op elkaar en op gebouw en terreinen en materialen  

Het gebouw is van ons allemaal. Ga er zuinig mee om en houd met elkaar het gebouw en 
terrein schoon. Ga zuinig om met de materialen zoals boten en tenten. Houd rekening met 
elkaar, rijd stapvoets en parkeer auto’s en fietsen alleen op de daarvoor bestemde 
plaatsen. Iedereen werkt mee aan het handhaven van orde en netheid. Dit door de 
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locaties (Onder De Kerk en Ten Have) schoon te houden, afval in de daarvoor bestemde 
bakken te deponeren en materialen op de daarvoor bestemde plaats op te bergen.  

 
11. Het is verboden technische beveiligingen te verwijderen of te overbruggen. 
 
Omgangsregels 
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 

binnen de vereniging. Behandel iedereen hetzelfde. 
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig.  
4. Ik berokken de ander geen schade.  
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.  
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen naar anderen toe.  
7. Ik negeer de ander niet. 
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.  
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en neem geen wapens 

mee.  
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.  
11. Ik geef een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.  
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijk leven of uiterlijk.  
13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet 

helpt, vraag ik een andere leidinggevende of de groepsbegeleiding om hulp.  
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 

daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.  
 
Regels voor de leidinggevende/vrijwilliger 
1. Roken in scoutinggebouwen en op (gesloten) vaartuigen is tijdens opkomsten verboden, 

daar wij streven naar een rookvrije omgeving en een rookvrije generatie.  
2. Roken in het bijzijn van minderjarige jeugdleden is niet toegestaan. 
3. In opvolging van de Nederlandse wetgeving wordt er geen alcohol geschonken aan 

personen onder de 18 jaar. 
4. In opvolging van de Nederlandse wetgeving is roken niet toegestaan door jeugdleden 

onder de 18 jaar. 
5. Leden die in beschonken toestand bij de Tiflo verschijnen worden direct met een 

waarschuwing naar huis gestuurd en hiervan wordt het bestuur op de hoogte gesteld. 
Indien dit een jeugdlid betreft worden ook de ouders ingelicht.  

6. Tijdens opkomsten wordt er geen alcohol genuttigd.  
7. Leeg fust en lege flessen dienen aan het zicht onttrokken te zijn. Het op locatie etaleren 

van alcoholische dranken is verboden. 
8. Tijdens kampactiviteiten mag er door meerderjarige leiding alcohol genuttigd worden 

nadat het dag/avondprogramma is afgesloten, dit moet uiteraard onopvallend gebeuren. 
Hierbij houdt men zich aan een beperkte hoeveelheid, te weten maximaal 2 alcoholische 
dranken. Er zijn te allen tijde 2 leiding die geen alcohol hebben genuttigd, waaronder ten 
minste één met een geldig B rijbewijs. Sterke drank is niet toegestaan. 

9. Het uitgebreid mededelen en of de nadruk leggen op het persoonlijk gebruik van alcohol, 
tabak of drugs aan jeugdleden is niet toegestaan vanuit de voorbeeldfunctie.  

10. Leidinggevenden zorgen ervoor dat eigen gebruik niet met de Tiflo geassocieerd wordt. 
Dus geen uniform aan naar gelegenheden waar mogelijk veel alcohol genuttigd wordt. 
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11. De ruimte Onder De Kerk (hierna: ‘ODK’) wordt uitsluitend gebruikt voor 

scoutingactiviteiten en zijn toegankelijk op vrijdag en zaterdag met een eindtijd van 00.30 
uur ’s nachts. Op zondag tot en met donderdag is het niet toegestaan ODK te verblijven. 
Uitzondering hiervoor zijn bijvoorbeeld vergaderingen of het voorbereiden van opkomsten 
en kampen. 

12. De leiding maakt alleen gebruik van de eigen speltakruimte. Het gebruik van de ruimte 
van een andere speltak is alleen toegestaan als er toestemming is van de betreffende 
speltakleiding. 

13. Het is verboden ODK te overnachten. 
14. Voor het gehele scouting terrein (ODK en Ten Have) en voor scoutingactiviteiten buiten 

eigen terrein geldt voor iedereen een verbod op het in bezit hebben, gebruik of onder 
invloed zijn van drugs. Indien hier sprake van is wordt hiervan direct melding gemaakt bij 
het bestuur. Indien dit een jeugdlid betreft worden ook de ouders ingelicht. De Tiflo 
hanteert hier een zogenaamd “nul-beleid”. 

15. Het dragen van een reddingsvest is verplicht voor alle leden die zich op het water 
bevinden. Binnen 4 meter van het water is het dragen van een reddingsvest verplicht. 

16. Onveilige situaties of gevaarlijke situaties dienen gemeld te worden bij de 
gebouwbeheerder of een bestuurslid. Verwondingen of ongevallen dienen direct gemeld 
te worden bij de groepsbegeleider. 

 
Naleving en overtreding van de richtlijnen en regels  
Ieder lid van de Tiflo is bekend met de (gedrags)regels in dit document en dient deze na te 
leven. Daarom is het belangrijk dit document regelmatig bespreekbaar te maken, zodat men 
zich bewust wordt en blijft van het eigen gedrag en de invloed daarvan. Bij de Tiflo is de ambitie 
een open sfeer te creëren, waarin we elkaar kunnen en mogen aanspreken op elkaars gedrag.  
 
Bij het niet naleven van bovengenoemde regels is het de bedoeling om elkaar hierop te wijzen 
zonder politieagent of klikspaan te zijn. Het regelmatig bespreekbaar maken van dit document 
zal dit aanspreken vergemakkelijken.  
 
Indien aanspreken door leiding/groepsbegeleider van een medeleiding meerdere keren geen 
effect blijkt te hebben, wordt het bestuur hiervan op de hoogte gebracht. Het bestuur beslist 
vervolgens of er overgegaan wordt tot verdere actie(s).  
 
Vanuit het bestuur zal bij de eerste overtreding het lid naar alle redelijkheid mondeling worden 
aangesproken. Indien dit een jeugdlid betreft worden ook de ouders ingelicht. Indien nodig 
wordt dit schriftelijk bevestigd door het bestuur aan het lid en/of de ouders. Bij meerdere 
overtredingen volgt er een schorsing van het lid. Daarna kan het bestuur overgaan tot de 
ontzettingsprocedure conform paragraaf 5.7 van het Huishoudelijk Reglement van Scouting 
Nederland1.  

 

________________________________________  

Naam vrijwilliger:  

Datum van ondertekening: 

 
1 https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement-scouting-nederland/2428-

huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1/file  

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement-scouting-nederland/2428-huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1/file
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement-scouting-nederland/2428-huishoudelijk-reglement-scouting-nederland-1/file

