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Omgangsregels vrijwilligers Wensstichting SHAMAJO 

Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers in een veilige omgeving en fijne sfeer 

aanwezig kunnen zijn bij onze evenementen en wensvervullingen. Je veilig en prettig voelen 

doe je door iedereen in zijn waarde te laten en elkaar met respect te behandelen. Dit 

betekent dat bij Wensstichting SHAMAJO elke vorm van ongelijke behandeling, of het 

hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar is. Denk hierbij aan pesten, machtsmisbruik, 

discriminerende, racistische, seksistische en (seksueel) intimiderende gedragingen of 

opmerkingen.  

Via de vrijwilligersovereenkomst wordt de vrijwilliger gewezen op de gehanteerde 

omgangsregels. Met ondertekening van de overeenkomst verklaart de vrijwilliger kennis 

genomen te hebben van de omgangsregels voor vrijwilligers en conformeert zich hiernaar te 

handelen: 

 Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 

bij Wensstichting SHAMAJO; 

 Ik luister naar de ander en zeg het als iemand iets goed doet; 

 Ik oordeel niet direct, maar vraag na, en trek daarna pas conclusies; 

 Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft; 

 Ik negeer de ander niet; 

 Ik doe niet mee met pesten, uitlachen of roddelen;  

 We praten mét elkaar en niet óver elkaar; 

 Ik geef de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht; 

 Ik maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk; 

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

dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp; 

 Ik ben op tijd aanwezig, tenzij vooraf anders overeengekomen met de 

vrijwilligerscoördinator; 

 Ik help mee met de opbouw en afbouw van de evenementen, tenzij vooraf anders 

overeengekomen met de vrijwilligerscoördinator; 

 Ik rook niet in de buurt van VIP’s en andere vrijwilligers. Voor vrijwilligers is het niet 

toegestaan om te roken op het evenemententerrein;  

 Ik drink geen alcoholhoudende dranken in de buurt van de VIP’s en tijdens de 

evenementen; 
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 Ik ga zorgvuldig om met mijn SHAMAJO-kleding en zal deze duidelijk zichtbaar 

dragen; 

 Ik zorg ervoor dat ik netjes en verzorgd verschijn op de evenementen; 

 Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 

daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de vrijwilligerscoördinator en/of 

het bestuur. 

 

Deze gedragscode is opgesteld op 15 maart 2017 te Zaltbommel door de 

vrijwilligerscoördinator van Wensstichting SHAMAJO en vastgesteld bij bestuursbesluit d.d. 

21 april 2017.  

 


