
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gedragscode muziekvereniging “Wilhelmina” Rijssen 
Opgemaakt naar de modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers 

Muziekvereniging “Wilhelmina” Rijssen vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar 
jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een 
gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers, dirigenten, 
muziekleraren en onze jeugdleden (lees hierna verder: vrijwilliger = dirigent, muziekleraar). Deze 
omgangregels betreft ook gedragingen die niet direct als seksueel misbruik of intimidatie zijn te 
betitelen, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren. 

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De 
gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin opgenomen is wat 
juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen. 
 
Ook is er een aannamebeleid voor (nieuwe) vrijwilligers en is er een vertrouwenspersoon aangesteld.  
Deze zijn bereikbaar via mailadres: vertrouwenspersoon@wilhelminarijssen.nl.   

Door de gedragsregels en ons aannamebeleid zijn de verwachtingen naar eenieder duidelijk en 
kunnen leden en medewerkers hierop aangesproken worden. 



 

 

 

Gedragsregels 

Uit de gedragscode vloeien de volgende gedragsregels: 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 
binnen onze vereniging. 
 

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 kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
 

7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
 

8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 
persoonlijk leven of uiterlijk. 

 
9. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet 

helpt, vraag ik een ander om hulp.  
 

10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar 
niet aan houdt op aan, en meld dit zo nodig bij het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 


