Verklaring Omtrent Gedrag
Wil je deelnemen aan een YOY kamp dan heb je een VOG nodig. Van al onze vrijwilligers
vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). VOG is noodzakelijk om mee te
kunnen als leiding, kampouder of koks op een YOY Zomerkamp.
Een VOG is een van de middelen om samen met elkaar te bouwen aan veilige en
betrouwbare zomerkampen, waar kinderen en tieners kunnen genieten van een YOY
Zomerkamp.
Na je aanmelding ontvang je een e-mail voor je VOG aanvraag. Zodra wij je VOG binnen
hebben en je referent is gecheckt is je aanmelding definitief.
Wat is een VOG?
Als je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt wordt er door de dienst Justis (de
overheidsinstantie die je aanvraag beoordeelt) gekeken naar veroordelingen en lopende
onderzoeken op het gebied van onder andere (seksueel) misbruik. De dienst Justis
beoordeelt of je de verklaring wel of niet krijgt.
Is een VOG een garantie van goed gedrag?
Nee, zo is het natuurlijk niet. Naast je VOG bellen we referenties na en hebben we een
aantal richtlijnen in de kampregels voor leiding/kampouder/koks. Tijdens de voorbereiding op
de kampen en op de trainingsdagen maken we dit onderwerp bespreekbaar.
Hoe vraag ik een VOG aan?
Via YOY Zomerkampen ontvang je een persoonlijke e-mail met een link om je VOG aan te
vragen.
Ik heb nog een VOG van een andere organisatie
Een VOG is alleen geldig voor de organisatie en de werkzaamheden waarvoor deze is
aangevraagd. Misschien heb je onlangs nog een VOG aangevraagd bij je werkgever of een
andere organisatie. Toch is het dan nodig om voor YOY Zomerkampen een aparte VOG aan
te vragen.
Hoe zit het met de kosten?
De kosten voor een VOG zijn 24,55 dit betaal je aan de overheidsdienst Justis. Bij je
aanmelding moest je altijd 25 euro betalen voor de kampweek, materialen en trainingsdag.
Dit hoeft niet meer omdat je al een VOG aanvraagt. YOY lid is van Steunpunt
Kindervakanties en ontvangt de kosten van de VOG om zo jouw kampweek, materialen en
trainingsdag van te betalen.
Naar welk adres moet ik mijn VOG opsturen?
Als je de VOG ontvangt email je ons eerst het 'kenmerk' door, naar leiding@yoy.nl en stuur
daarna het origineel naar ons op:
YOY Zomerkamp
t.a.v.: VOG
Adriaan Butijnweg 53
4411BV Rilland
Wat heb ik nodig voor de aanvraag?
a. Je DigiD inlognaam en wachtwoord
b. de mogelijkheid om te betalen via iDeal

Ik heb geen DigiD. Wat moet ik doen?
Je kunt een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen via
http://www.digid.nl/aanvragen . Je ontvangt vervolgens binnen 5 dagen een activeringscode
om je DigiD account te activeren. Laat ons wel even weten via leiding@yoy.nl dat je
aanvraag wat vertraging oploopt.
Hoe lang is een VOG geldig?
Als je nog een VOG hebt liggen voor iets anders dan is deze niet geldig voor YOY
zomerkampen. Verder staat de houdbaarheid van een VOG niet vast; wij vragen van
iedereen één keer per jaar een nieuwe VOG.
Wat gebeurt er na mijn aanvraag?
Na je aanvraag zal je in de praktijk binnen twee weken op je postadres de verklaring van de
overheid ontvangen. Wij hebben de originele verklaring nodig.
Wat nou als ik geen VOG krijg?
Als je geen VOG krijgt, zal de overheid je eerst persoonlijk informeren en je de redenen
daarvoor geven. Vervolgens krijg je een afwijzing opgestuurd. Het spreekt voor zich dat dit
dan consequenties heeft voor jouw deelname aan de zomerkampen.
Nog vragen?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

	
  
	
  
	
  

