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Kwaliteitseisen*Stichting*Kinderoncologische*Vakantiekampen.*
!
!
De!Stichting!Kinderoncologische!Vakantiekampen!(SKOV)!organiseert!al!ruim!30!jaar!vakantiekampen!
en!een!familiedag!voor!kinderen!met!kanker.!!
De!SKOV!kenmerkt!zich!door!het!organiseren!van!hele!gewone!activiteiten!voor!een!bijzondere!groep!
kinderen.!Tijdens!deze!activiteiten!is!bekwame!medische!begeleiding!aanwezig!en!er!is!nauw!contact!
met!de!kinderoncologische!centra!waar!de!kinderen!in!behandeling!zijn.!!!
Via!onze!contactpersonen!in!alle!kinderoncologische!centra!in!Nederland!krijgen!alle!kinderen!met!
kanker!een!uitnodiging!voor!onze!activiteiten.!Via!deze!contactpersonen!kunnen!wij!laagdrempelig!in!
contact!treden!met!de!behandelend!kinderoncoloog.!Alleen!door!dit!directe!contact!is!het!mogelijk!
hoogwaardige!omstandigheden!te!creëren!waar!kind!en!ouder!zich!gerust!bij!kunnen!voelen!en!
waarbij!de!kinderen!veilig!met!de!SKOV#activiteit!mee!kunnen.!!
!
Ons!uitgangspunt!is!dat!alle!kinderen!die!mee!zouden!willen,!ook!mee!moeten!kunnen.!Dit!houdt!in!
dat!er!wel!eens!ernstig!zieke!kinderen!meegaan,!die!mogelijk!hun!laatste!vakantie!zullen!vieren.!Zij!
krijgen!tijdens!het!kamp!de!benodigde!medische!zorg!en!kunnen,!indien!nodig,!één#op#één!
begeleiding!krijgen.!!
!
Het!motto!van!onze!organisatie!en!bij!onze!activiteiten!is!‘Even%geen%zorgen,%even%helemaal%los!’;!
even!geen!ziekenhuis!of!vervelende!gesprekken,!maar!gewoon!weer!even!lol!maken!met!
leeftijdsgenootjes!net!zoals!alle!andere!vriendjes/vriendinnetjes!die!niet!ziek!zijn.!Alles!wat!thuis!kan,!
kan!bij!de!SKOV!ook;!zoals!het!geven!van!medicatie!of!sondevoeding.!In!overleg!met!de!behandelend!
oncoloog!is!het!zelfs!mogelijk!om!bloed!te!laten!prikken!en/of!intraveneus!chemotherapie!te!geven.!
!
Alle!vakantiekampen!en!activiteiten!worden!kosteloos!aangeboden.!Hierdoor!kunnen!ook!kinderen!
mee!die!normaal!gesproken!niet!zomaar!op!vakantie!kunnen.!Dit!maakt!de!drempel!om!mee!te!gaan!
met!de!activiteiten!laag.!!
!
Door!de!SKOV#activiteiten!ontstaat!er!snel!een!band!met!andere!kinderen!met!kanker,!waardoor!zij!
zien!dat!zij!niet!de!enige!zijn!met!problemen!of!bijwerkingen!ten!gevolge!van!de!behandeling!en/of!
de!ziekte.!Zo!durven!de!meeste!kinderen!na!een!SKOV#activiteit!vaak!weer!zonder!petje!of!pruik!naar!
buiten!te!gaan!en!is!zwemmen!(en!dus!het!laten!zien!van!littekens!en/of!amputaties)!ineens!minder!
moeilijk.!Het!geeft!de!kinderen!weer!meer!zelfvertrouwen,!maakt!ze!sterker!en!zij!krijgen!nieuwe!
energie!om!de!verdere!behandeling!voort!te!zetten.!
!
De!SKOV#activiteiten!zijn!niet!alleen!belangrijk!voor!de!zieke!kinderen,!maar!ook!voor!hun!gezin.!
Tijdens!deze!vakantie!kunnen!de!ouders/verzorgers!zichzelf!!weer!even!opladen!voor!wat!nog!komen!
gaat,!aandacht!aan!elkaar!geven,!maar!ook!aan!de!andere!kinderen!binnen!het!gezin.!De!ervaring!
leert!namelijk!dat!dit!veelal!tekort!schiet!tijdens!de!vaak!intensieve!behandeling!van!het!zieke!kind.!
Zowel!van!kind!als!ouder/verzorger!krijgen!we!met!regelmaat!!de!reactie!dat!onze!activiteiten!
onvergetelijk!zijn!en!nieuwe!energie!geeft!daar!waar!het!zo!hard!nodig!is.!En!daar!doen!we!het!voor!!
!
! !



# Bestuur!SKOV!
Het!statutaire!bestuur!van!de!SKOV!bestaat!uit!vrijwilligers!waarbij!naast!de!voorzitter,!
secretaris!en!penningmeester!een!portefeuillehouder!communicatie/PR,!
sponsoring/acquisitie,!contactpersoon!voor!de!ziekenhuizen!en!contactpersoon!voor!de!
SKOV!activiteiten!bestaat.!!
Het!SKOV!bestuur!beschikt!over!bestuurlijke!kwaliteiten,!en!heeft!tevens!medisch#!
kinderoncologische!kennis!en!financiële!capaciteiten.!
!

# Taken!SKOV#bestuur!
De!taak!van!het!SKOV!bestuur!is!om!de!kwaliteit!en!continuïteit!van!de!SKOV!te!waarborgen.!
Zo!zorgt!het!bestuur!dat!er!voldoende!gekwalificeerde!vrijwilligers!mee!gaan!met!de!SKOV!
activiteiten,!die!zorgdragen!voor!de!continuïteit!aan!de!activiteiten.!Tevens!zorgen!zij!voor!
voldoende!financiële!middelen!waarmee!de!SKOV!activiteiten!worden!gefinancierd.!

!
# Vergaderen!

Het!SKOV!bestuur!komt!regelmatig!bij!elkaar!om!te!vergaderen.!Daarnaast!zijn!er!jaarlijks!
enkele!vaste!vergadermomenten!met!de!contactpersonen!uit!de!ziekenhuizen,!de!voorzitters!
en!penningmeesters!van!de!SKOV!activiteiten!en!de!Raad!van!Advies.!!
!

# Raad!van!Advies!
De!Raad!van!Advies!kan!op!verzoek!van!het!bestuur!of!op!eigen!initiatief!het!bestuur!van!de!
SKOV!van!advies!voorzien.!De!Raad!van!Advies!bestaat!uit!kinderoncologen!werkzaam!in!een!
kinderoncologisch!centrum!in!Nederland.!Bij!voorkeur!zijn!zij!in!het!verleden!als!vrijwilliger!
mee!geweest!op!een!SKOV!activiteit!en!hebben!affiniteit!met!de!SKOV.!Hiernaast!zijn!
personen!met!expertise!in!financiën!en!fondsenwerving!en!communicatie!opgenomen!in!de!
Raad!van!Advies.!
!

# Kampcommissies!
De!zes!SKOV!activiteiten!hebben!ieder!een!eigen!kampcommissie,!met!een!voorzitter,!
secretaris,!!penningmeester!en!hoofd!medisch.!Zij!zijn!verantwoordelijk!voor!de!organisatie!
van!de!SKOV!activiteit.!!
# De!voorzitter!van!de!kampcommissie!is!verantwoordelijk!voor!de!aanstelling!en!het!

toezicht!op!het!gedrag!van!vrijwilligers!die!op!de!SKOV!activiteit!mee!gaan.!
# De!penningmeester!is!verantwoordelijk!voor!de!financiën!van!de!SKOV!activiteit!en!

beschrijft!deze!in!het!jaarverslag.!
# De!secretaris!is!verantwoordelijk!voor!alle!in#!en!externe!communicatie!van!de!SKOV!

activiteit.!
# Hoofd!medisch!is!eindverantwoordelijk!voor!de!medische!vrijwilligers!die!op!de!SKOV!

activiteit!mee!gaan.!De!medische!vrijwilligers!bestaan!uit!
kinder(oncologie)verpleegkundigen!en!minimaal!twee!artsen!met!ervaring!binnen!de!
kinderoncologie.!De!medische!vrijwilligers!moeten!op!het!moment!van!deelname!aan!
het!kamp!BIG#geregistreerd!zijn.!Hoofd!medisch!maakt!in!samenspraak!met!de!
vrijwilligers!een!dienstrooster,!waardoor!tijdens!de!SKOV!activiteit!ook!‘s!nachts!
minimaal!twee!medisch!vrijwilligers!dienst!hebben,!voor!de!opvang!van!eventuele!
medische!calamiteiten.!
Tevens!is!hoofd!medisch!verantwoordelijk!voor!en!ziet!toe!op,!in!samenspraak!met!de!
contactpersonen!uit!de!ziekenhuizen,!dat!de!behandelend!kinderoncoloog!toestemming!
heeft!gegeven!dat!de!kinderen!met!de!SKOV!activiteit!mee!mogen!gaan.!Bovendien!



maakt!hoofd!medisch!afspraken!met!lokale!ziekenhuizen,!in!de!buurt!van!de!SKOV!
activiteiten.!
Het!toestemmingsformulier!staat!in!bijlage!1.!!
Bij!eendaagse!activiteiten!is!een!hoofd!medisch!niet!van!toepassing,!er!wordt!zorg!voor!
minimaal!1!arts!per!kamp!gedragen!met!voldoende!verpleegkundige!begeleiding!uit!de!
ziekenhuizen.!!
!

# Contactpersoon!ziekenhuis!
Elk!kinderoncologisch!centrum!heeft!minimaal!1!contactpersoon.!Zij!verstuurt!namens!de!
SKOV!activiteit!de!uitnodiging!aan!alle!kinderen!van!dat!kinderoncologisch!centrum.!!
!

# Aanstellingsprocedure!
Ieder!bestuurslid!van!de!SKOV!en!ieder!lid!van!de!zes!kampcommissies!zal!na!een!
sollicitatieprocedure!worden!geselecteerd!en!aangesteld!voor!een!periode!van!vier!jaar,!met!
een!optie!op!verlenging!van!maximaal!twee!termijnen.!Hierna!is!het!zeer!wenselijk!dat!hij/zij!
de!functie!overdraagt!om!continuïteit!te!kunnen!waarborgen.!
!!

# Vrijwilligers!
De!SKOV!bestaat!volledig!uit!vrijwilligers,!zowel!binnen!het!SKOV#bestuur,!de!
kampcommissies!!als!de!overige!begeleiders.!!
De!visie!van!het!SKOV#bestuur!is!dat!er!alleen!vrijwilligers!betrokken!zijn!die!affiniteit!hebben!
met!de!kinderoncologie!en!met!de!SKOV!activiteiten.!De!begeleiders!worden!door!de!
kampcommissies!aangesteld.!
!

# Gedragscode!
De!gedragscode!beschrijft!de!richtlijnen!voor!de!omgang!tussen!vrijwilligers!en!de!
minderjarigen!die!met!een!SKOV!activiteit!mee!gaan,!het!gebruik!van!de!middelen!van!de!
SKOV!en!regels!ten!aanzien!van!de!privacy.!De!gedragscode!is!een!formeel!document!dat!
voorafgaand!aan!de!SKOV!activiteit!door!elke!vrijwilliger!die!met!een!SKOV!activiteit!mee!
gaat!ondertekend!wordt.!!
De!voorzitter!van!de!kampcommissie!ziet!erop!toe!dat!alle!vrijwilligers!de!gedragscode!
hebben!ondertekend!en!stuurt!deze!naar!de!secretaris!van!het!bestuur.!De!gedragscode!
wordt!!vier!jaar!bewaard.!De!gedragscode!staat!in!bijlage!2.!
!

# Verklaring!omtrent!gedrag!(VOG)!
Iedere!vrijwilliger!die!met!een!SKOV!activiteit!mee!gaat!moet!een!VOG!aanvragen.!De!
voorzitters!van!de!activiteitcommissie!zien!erop!toe!dat!alle!vrijwilligers!uiterlijk!6!weken!
voorafgaand!aan!de!SKOV!activiteit!een!VOG!heeft!ingeleverd!en!stuurt!deze!door!naar!de!
secretaris!van!het!bestuur.!De!VOG!is!vier!jaar!geldig!en!wordt!door!de!secretaris!van!het!
betreffende!kamp!bewaard.!De!procedure!voor!het!aanvragen!van!een!VOG!staat!
beschreven!in!bijlage!3.!
!

# Vertrouwenspersoon.!!
Bij!de!vertrouwenspersoon!kunnen!de!vrijwilligers!van!de!SKOV,!de!deelnemers!die!mee!zijn!
op!een!SKOV!activiteit!en!hun!ouders/!verzorgers!terecht!met!vragen!over!of!het!melden!van!
vermoedens!of!kennis!van!misbruik.!!
De!vertrouwenspersoon!voor!de!SKOV!is!de!heer!Dr.!W.!Tissing,!kinderoncoloog.!Hij!is!
bereikbaar!op!06!2250!9360.!



!
!
!

# Verzekeringen!
De!kampcommissies!benoemen,!voor!start!van!de!SKOV!activiteit,!aan!de!ouders!/!verzorgers!
van!de!deelnemers,!het!overzicht!van!de!verzekeringen!die!voor!de!SKOV!zijn!afgesloten.!!
Voor!ziektekosten!wordt!primair!gebruik!gemaakt!van!de!zorgverzekering!van!de!
deelnemers,!hiervoor!vraagt!het!medisch!hoofd!een!dubbelzijdige!kopie!van!de!
verzekeringspas!van!elke!deelnemer.!!
Voor!vrijwilligers!wordt!ook!primair!gebruik!gemaakt!van!de!eigen!verzekering.!Indien!deze!
niet!dekkend!is,!kan!er!aanspraak!worden!gemaakt!op!de!verzekering!van!de!SKOV.!De!SKOV!
heeft!een!reisverzekering,!welke!aanvullend!is!op!een!eventuele!eigen!reisverzekering!van!
deelnemen!en/of!begeleider.!!
Opslag!van!materiaal!voor!een!SKOV!activiteit!welke!thuis!of!op!een!andere!plaats!wordt!
opgeslagen,!dient!bij!de!verzekering!van!de!SKOV!kenbaar!gemaakt!te!worden.!!
Het!overzicht!van!de!verzekeringen!voor!de!ouders/!verzorgers!én!de!contactgegevens!van!
de!SKOV!verzekering!staan!in!bijlage!4.!
!

# Medische!gegevens!
De!ouders/!verzorgers!van!de!deelnemer!tekenen!voorafgaand!aan!de!SKOV!activiteit!het!
toestemmingsformulier!waarin!zij!toestemming!geven!dat!noodzakelijke,!medische!gegevens!
van!hun!kind!tijdens!de!SKOV!activiteit!worden!gedeeld!met!de!vrijwilligers!die!bij!de!SKOV!
activiteit!betrokken!zijn.!Zoals!beschreven!in!de!gedragscode!zullen!de!vrijwilligers!deze!
informatie!alleen!tijdens!de!SKOV!activiteit!gebruiken.!!
Het!toestemmingsformulier!staat!in!bijlage!5.!
Bij!eendaagse!activiteiten!worden!geen!medische!gegevens!overgedragen.!!
!

# Beeldmateriaal/!social!media!
De!ouders/!verzorgers!van!de!deelnemers!tekenen!voorafgaand!aan!de!SKOV!activiteit!het!
toestemmingsformulier!voor!foto#!en!videomateriaal,!welke!ten!tijde!van!het!kamp!worden!
gemaakt.!Indien!ouders!geen!toestemming!geven,!mogen!de!beelden!van!hun!kind!niet!
openbaar!worden!gemaakt!maar!zal!het!kind!wel!te!zien!zijn!op!de!film!die!van!de!SKOV!
activiteit!wordt!gemaakt.!Dit!toestemmingsformulier!staat!in!bijlage!6.!
!
De!vrijwilligers!van!een!SKOV!activiteit!delen!geen!beeldmateriaal!via!social!media!waar!de!
deelnemers!herkenbaar!op!staan.!!
De!kampcommissies!mogen!alleen!beeldmateriaal!delen!via!social!media!op!de!eigen!SKOV#
facebookpagina,!de!SKOV#website!en!SKOV#youtube!kanaal,!mits!ouders!/!verzorgers!
toestemming!hebben!gegeven!dat!het!beeldmateriaal!van!hun!kind!gedeeld!mag!worden.!
De!voorzitter!van!elke!kampcommissie!wijst!de!vrijwilligers!op!de!risico’s!van!social!media#
contact!met!de!deelnemers!van!de!SKOV!activiteit.!!
!

# Gebruik!van!gegevens!
Voor!de!aanmelding!van!kinderen!bij!de!kampen!zijn!zowel!naam#!en!adresgegevens!als!
medische!gegevens!over!het!kind!noodzakelijk.!Deze!laatste!maken!dat!de!arts!en!andere!
medische!begeleiders!op!het!kamp!op!de!hoogte!zijn!van!het!medisch!dossier!bij!eventuele!
problemen.!Medische!gegevens!worden!enkel!gedeeld!binnen!de!medische!begeleiders!van!
het!betreffende!kamp,!en!indien!noodzakelijk!geacht!gedeeld!met!niet#medische!



begeleiders.!Hierbij!kan!worden!gedacht!aan!ernstige!voedselallergieën!of!epilepsie.!De!
medische!gegevens!worden!zo!kort!mogelijk!bewaard,!dat!wil!zeggen!tot!en!met!het!einde!
van!het!betreffende!kamp.!De!naam#!en!adresgegevens!worden!maximaal!1!jaar!bewaard,!en!
kunnen!zo!nodig!gebruikt!worden!om!kinderen!uit!te!nodigen!voor!latere!kamp#gerelateerde!
activiteiten.!Gegevens!worden!opgeslagen!op!een!lokale!computer!met!adequate!antivirus!
en!firewall.!De!gegevens!worden!niet!opgeslagen!in!cloud#diensten.!Hiernaast!is!het!slechts!
toegestaan!om!medische!gegevens!met!danwel!de!SKOV#mail!danwel!de!beveiligde!mail!van!
een!ziekenhuis!gestuurd!te!worden.!Er!is!een!aandachtsgebiedhouder!voor!privacy!en!
dataopslag!binnen!het!SKOV#bestuur.!!
!

# Evaluatie!
Het!SKOV!bestuur!legt!jaarlijks!verantwoording!af!door!middel!van!het!jaarverslag!aan!de!
Raad!van!Advies!en!voorzitters!van!de!kampcommissies.!
De!kampcommissies!evalueren!jaarlijks!hun!activiteit!met!de!betrokken!vrijwilligers!en!
nemen!de!verbeterpunten!mee!naar!het!volgende!jaar.!Tevens!maakt!de!penningmeester!
jaarlijks!de!jaarrekening!op!en!vraagt!tijdens!de!penningmeestervergadering!om!goedkeuring!
voor!de!begroting!voor!het!nieuwe!jaar.!De!penningmeester!geeft!goedkeuring!van!de!
begrotingen!en!afrekeningen!van!de!afzonderlijke!kampen.!
!

# Bespreking!van!de!kwaliteitseisen!
De!kwaliteitseisen!zullen!bij!de!aanvang!van!elk!kamp!door!het!kampbestuur!worden!
doorgenomen!met!de!deelnemers.!Bij!activiteiten!van!1!dag!zullen!de!kwaliteitseisen!per!
mail!naar!begeleiders!gestuurd!worden.!!
!

*

* *
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!

Vakanties!en!activiteiten!voor!kinderen!met!kanker. 

Even!geen!zorgen,!even!helemaal!los!!

                                      
Toestemmingsformulier!voor!behandelend!specialist. 

<Naam%SKOV%kamp>%
Datum%kampweek:%%
!
Geachte!behandelend!specialist,!
U!ontvangt!deze!vragenlijst!omdat!een!patiënt!van!u!graag!mee!zou!willen!op!een!SKOV!
kamp.!Wij!verzoeken!u!onderstaande!vragenlijst!over!uw!patiënt!in!te!vullen.!
Deze!lijst!kunt!u!teruggeven!aan!de!ouders!van!uw!patiënt.!Zij!zorgen!dat!deze!
vragenlijst!terecht!komt!bij!de!medische!commissie!van!het!SKOV!kamp.!
!
Uw!naam:!

!!!!!

!
Uw!emailEadres:!

!!!!!

!
Via!welk!telefoonnummer!kunnen!wij!tijdens!het!kamp!zo!nodig!telefonisch!overleggen?!!!

• Telefoonnummer!overdag:!

!!!!!

!
• Telefoonnummer!dienstdoend!kinderarts/oncoloog!buiten!kantoortijden:!

!!!!!

!
!
!
Naam!patiënt:!

!!!!!

!
Geboortedatum:!

!!!!!

!
!
Geeft!u!toestemming!dat!uw!patient!mee!gaat!op!<Naam%SKOV%kamp>?!Kies..!
Indien!u!toestemming!geeft,!graag!onderstaande!vragen!invullen.!
!
Diagnose:!

!!!!!

!
Therapie!afgerond!Kies..!
Indien!JA,!wat!is!de!datum!einde!therapie!(maandEjaar)?!

!!!!!

!
Indien!NEE,!volgens!welk!protocol!word!de!patiënt!behandeld!+!schatting!einde!laatste!
chemotherapie?!

!!!!!

!
!
Moet!er!tijdens!het!kamp!chemoE!of!radiotherapie!gegeven!worden?!!Kies..!
Indien!JA,!welke!behandeling!moet!de!patiënt!tijdens!het!kamp!krijgen:!

!!!!!

!
Zou!deze!behandeling!in!een!shared!care!centrum!(in!de!buurt!van!het!kamp)!gegeven!
mogen!worden?!!Kies..!
Indien!JA!nemen!wij!contact!met!u!op!over!de!logistiek!van!de!behandeling!elders.!
!



! !
Verwacht!u!anemie!ten!tijde!van!het!kamp:!!Kies..!
NB:!wellicht!is!het!verstandig!om!bij!een!verwachte!anemie!voorafgaand!aan!het!SKOV!
kamp!een!bloedtransfusie!toe!te!dienen.!
Verwacht!uw!neutropenie!ten!tijde!van!het!kamp:!Kies..!
Verwacht!uw!trombopenie!ten!tijde!van!het!kamp:!Kies..!
Is!uw!patiënt!varicella!IgG!positief?!Kies..!
Is!uw!patient!bekend!met!infecties,!relevant!voor!het!SKOV!kamp?!Kies..!
Indien!JA,!welke?!

!!!!!

!
!
Zijn!er!andere!problemen/!aandachtsgebieden!die!belangrijk!zijn!voor!de!medische!
commissie!van!het!SKOV!kamp!(gedrag,!dieet,!allergieën)?!

!!!!!

!
!
!
Bedankt!voor!uw!medewerking!!
!
!



Gedragscode*begeleiders*van*Stichting*Kinderoncologische*Vakantiekampen*

Inleiding!
Deelnemers!aan!een!activiteit!van!de!SKOV!zijn!kwetsbaar.!Ze!zijn!kind,!en!zijn!tijdens!het!kamp!in!
een!afhankelijke!positie!ten!opzichte!van!begeleiders.!Om!het!kamp!zo!veilig!mogelijk!te!maken!voor!
zowel!kinderen!als!begeleiders!zijn!gedragsregels!opgesteld.!De!gedragsregels!zijn!een!aanvulling!op!
de!kwaliteitseisen,!deze!zijn!te!vinden!op!de!website!van!de!SKOV!of!op!verzoek!bij!jouw!
kampbestuur.!In!deze!gedragsregels!willen!aandacht!vragen!voor!algemene!regels,!seksueel!
overschrijdend!gedrag,!social!media,!de!vertrouwenspersoon,!de!Verklaring!Omtrend!Gedrag!(VOG)!
en!gebruik!van!(medische)!gegevens.!Wij!vragen!je!om!deze!gedragscode!aandachtig!te!lezen!en!te!
ondertekenen.!Hiermee!verklaar!je!dat!je!de!gedragscode!kent!en!volgens!de!gedragscode!zult!
handelen.!!

Algemene*gedragscode*
1. De!begeleider!moet!zorgen!voor!een!omgeving!en!een!sfeer!waarbinnen!de!deelnemer!zich!

veilig!en!gerespecteerd!voelt.!
2. De!begeleider!onthoudt!zich!ervan!de!deelnemer!te!bejegenen!op!een!wijze!die!zijn!of!haar!

waardigheid!aantast.!
3. De!begeleider!dringt!niet!verder!door!in!het!privéleven!van!de!deelnemer!dan!functioneel!

noodzakelijk!is.!
4. De!begeleider!krijgt!of!geeft!geen!(im)materiële!vergoedingen!die!niet!in!de!rede!zijn.!
5. In!die!gevallen!waar!de!gedragscode!niet!(direct)!voorziet,!of!bij!twijfel!over!de!

toelaatbaarheid!van!bepaalde!gedragingen!ligt!het!binnen!de!verantwoordelijkheid!van!de!
begeleider!in!de!geest!van!de!gedragscode!te!handelen!en!zo!nodig!daarover!in!contact!te!
treden!met!kampcommissie!en/of!de!vertrouwenspersoon!van!de!SKOV.!!

!
Seksueel*overschrijdend*gedrag*

6. De!begeleider!onthoudt!zich!van!elke!vorm!van!seksuele!benadering!en!misbruik!ten!opzichte!
van!de!deelnemer.!Alle!seksuele!handelingen,!handelingen,!contacten!en!–relaties!tussen!
begeleider!en!deelnemer!zijn!onder!geen!beding!geoorloofd!en!worden!beschouwd!als!
seksueel!grensoverschrijdend!gedrag.!

7. De!begeleider!mag!de!deelnemer!niet!op!zodanige!wijze!aanraken,!dat!deze!aanraking!naar!
redelijke!verwachting!als!seksueel!of!erotisch!van!aard!ervaren!zal!worden.!

8. De!begeleider!zal!zeer!terughoudend!en!met!respect!omgaan!met!deelnemers!en!de!ruimtes!
waarin!zij!zich!bevinden,!zoals!de!kleedkamer!of!hotelkamer.!

9. De!begeleider!heeft!de!plicht!de!deelnemer!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!deelnemer!is!betrokken,!wordt!
nageleefd.!

10. Indien!de!begeleider!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!kampcommissie!en/of!de!vertrouwenspersoon!van!de!SKOV.!

11. Onder!seksueel!grensoverschrijdend!gedrag!met!deelnemers!verstaan!wij!elke!vorm!van!
seksueel!gedrag!of!seksuele!toenadering,!in!verbale,!nonverbale!of!fysieke!zin,!opzettelijk!of!
onopzettelijk,!die!door!de!persoon!die!het!ondergaat!als!ongewenst!of!gedwongen!wordt!!



ervaren;!en/of!andere!handelingen!of!gedragingen!die!strafbaar!zijn!volgens!het!Wetboek!
van!Strafrecht.!Seksueel!grensoverschrijdende!gedragingen!met!deelnemers!waarvan!het!
bestuur!oordeelt!dat!deze!vallen!onder!het!Wetboek!van!Strafrecht,!zullen!bij!politie/justitie!
worden!gemeld.!!
!

Social*media*en*beeldmateriaal*
12. De!vrijwilligers!van!een!SKOV!activiteit!delen!geen!beeldmateriaal!via!algemeen!toegankelijke!

social!media!waar!de!deelnemers!herkenbaar!op!staan.!!
13. De!kampcommissies!mogen!alleen!beeldmateriaal!delen!via!social!media!op!de!eigen!SKOVX

facebookpagina,!de!SKOVXwebsite!en!SKOVXyoutube!kanaal,!mits!ouders!/!verzorgers!
toestemming!hebben!gegeven!dat!het!beeldmateriaal!van!hun!kind!gedeeld!mag!worden.!

!
Vertrouwenspersoon*

14. De!SKOV!heeft!een!vertrouwenspersoon!aangesteld,!de!heer!dr.!W.J.E.!Tissing,!
kinderoncoloog.!Hij!is!beschikbaar!voor!vragen!over!of!het!melden!van!vermoedens!of!kennis!
van!misbruik,!of!ander!grensoverschrijdend!gedrag.!

Verklaring*omtrend*gedrag*
15. Iedere!vrijwilliger!die!met!een!SKOV!activiteit!mee!gaat!moet!een!VOG!aanvragen.!!
16. De!VOG!is!vier!jaar!geldig!en!wordt!door!de!secretaris!van!het!betreffende!kamp!bewaard.!

!
Gebruik*van*(medische)*gegevens*

17. Begeleiders!dienen!terughoudend!om!te!gaan!met!gebruik!van!gegevens!van!deelnemers.!
Hieronder!worden!verstaan!emailadressen,!adresgegevens!en!telefoonnummers.!Wanneer!
gegevens!worden!uitgewisseld!in!het!kader!van!begeleiding!tijdens!het!kamp!dienen!deze!na!
het!kamp!te!worden!verwijderd.!!

18. Medische!gegevens!zijn!alleen!inzichtelijk!voor!medisch!begeleiders.!Medische!gegevens!
mogen!alleen!besproken!worden!in!besloten!overleg.!In!overleg!met!ouders!en!na!
beoordeling!van!het!hoofd!van!de!medische!commissie!van!het!betreffende!kamp!mogen!
medische!gegevens!gedeeld!worden,!hierbij!kan!gedacht!worden!aan!voedselallergieën!of!
epilepsie.!!

19. Gegevens!van!vrijwilligers!zullen!door!het!kamp!worden!bewaard!zolang!de!vrijwilliger!
betrokken!is!bij!de!SKOV.!Dit!betreffen!gegevens!als!naam,!adres,!woonplaats,!
telefoonnummer!en!emailadres.!!

!
Deze!gedragscode!is!!1X1X2018!!vastgesteld!door!de!Stichting!Kinderoncologische!Vakantiekampen!!

!

Ondertekening*vrijwilliger***** **************Ondertekening*Vertegenwoordiging*SKOV*

*

*



VOG verklaring 
  
Om mee te kunnen als begeleider cq vrijwilliger bij de SKOV is het vereist een geldige VOG 
verklaring te kunnen overleggen. VOG staat voor : “Verklaring Omtrent Gedrag” en zo’n 
verklaring kan verkregen worden via het ministerie van Veiligheid en Justitie via de gemeente 
waar u bent ingeschreven. Hieraan zijn kosten verbonden.  
De SKOV heeft daarop een aanvraag gedaan om toegelaten te worden tot de Regeling gratis 
VOG, wat positief is beoordeeld. 
 
Om een gratis VOG aan te vragen, is e-Herkenning nodig als organisatie en de vrijwilligers 
moeten een DigiD en actueel mailadres hebben.  
Het secretariaat van de SKOV heeft e-Herkenning en kan dus voor alle personen die meegaan 
als begeleider cq vrijwilliger bij 1 van onze kampen een gratis VOG aanvragen.  
 
De procedure is zo dat het secretariaat van de verschillende kampen de naam, geboortedatum 
en het emailadres van een begeleider cq vrijwilliger doorgeven aan het secretariaat van de 
SKOV (info@skov.org). Het secretariaat doet dan, met de persoonsgegevens van de 
vrijwilliger, de aanmelding (het klaarzetten van de VOG bij het ministerie). De vrijwilliger 
ontvangt dan via de mail een bevestiging van de aanmelding waarin de verdere procedure 
voor de aanvraag wordt beschreven. Hiervoor is DigiD nodig. Uiteindelijk, na screening, 
ontvangt de aanvrager (vrijwilliger/begeleider) de VOG per mail. De VOG’s worden dan door 
het secretariaat van de verschillende kampen ingenomen en bewaard. Dit kan door de VOG 
uit te printen of per mail te versturen naar het secretariaat van het betreffende kamp. 
  
 
November 2017, 
Secretariaat SKOV 



















 
 

Toestemmingsformulier Beeldmateriaal en Gegevens 

Tijdens de kampen worden foto’s en een film gemaakt. De SKOV wil dit (beeld)materiaal 
eventueel gebruiken voor promotiemateriaal, zoals de folder, de website van de SKOV en 
overige (elektronische) publicaties en uitingen, en om mensen die belangstelling hebben voor 
de SKOV te kunnen laten zien wat de activiteiten van de SKOV inhoudt. De film wordt 
bijvoorbeeld in de diverse ziekenhuizen aan kinderen getoond zodat zij een duidelijk beeld 
van de kampen kunnen krijgen waarvoor zij zich kunnen opgeven. Wellicht heb je zelf ook 
zo’n film gezien.  
 
Graag vernemen wij van jou (en in geval je nog minderjarig bent eveneens van je 
ouders/verzorgers) of de stichting gerechtigd is tot het niet-eenmalige gebruik van 
(beeld)materiaal waarop jouw portret of afbeelding voorkomt. Het spreekt voor zich dat het 
beeldmateriaal alleen zal worden gebruikt voor publicaties, uitingen en activiteiten die passen 
binnen de doelstellingen van de SKOV. Wil je de hieronder gevraagde gegevens invullen om 
aan te geven of je daar wel of geen bezwaar tegen hebt? Dank alvast voor de medewerking. 
 
Bij het aanmelden voor het kamp vragen we enkele gegevens van je. Dit zijn onder andere je 
adres en telefoonnummer zodat we jou en je ouders tijdens het kamp kunnen bereiken. 
Hiernaast willen we voor optimale medische begeleiding graag jouw medische gegevens 
weten. Je medische gegevens worden tot het eind van het kamp bewaard, hierna zullen deze 
worden vernietigd. Jouw medische gegevens kunnen alleen worden ingezien door de medisch 
begeleiders. Gegevens zullen worden bewaard conform de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens. Jouw gegevens zijn erg belangrijk om je aanmelding goed te verzorgen en 
het kamp zo veilig mogelijk voor jou te maken.  
Toestemming voor gebruik van je gegevens is vereist om mee te gaan met het kamp. 

Naam:   ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Plaats:   ………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum:  …………………………………………………………………………………………………………..  

Ik heb me opgegeven voor (naam kamp):…………………………………………………………………………… 

 
Voor minderjarige ook naam en handtekening van ouder/voogd: 

Naam:   ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens?  

JA / NEE* 

 

Ik geef WEL/GEEN* toestemming voor het gebruik van mijn 

(beeld)materiaal. 
• Doorstrepen wat niet van toepassing is 

 
 
Dit formulier s.v.p. invullen en met het aanmeldingsformulier meesturen. 


