Gedragsregels kinderen en jeugd op de molen
Op de molen zijn met regelmaat jonge kinderen en jeugd (tot 18 jaar) aanwezig, zowel als bezoeker
als vrijwilliger. Met name de laatste groep is frequent (soms wekelijks) aanwezig en zonder
(ouderlijke) begeleiding. Dit vraagt een extra verantwoordelijkheid van de aanwezige volwassen
vrijwilligers op de molen. Denk hierbij in eerste instantie aan de veiligheid van de kinderen en jeugd
ten opzichte van de molen maar ook omgangsvormen met de (vrijwillige) medewerkers. Dat dit
laatste niet altijd goed, gaat bewijzen de voorbeelden uit de sportwereld.
Hoewel er geen directe aanleiding is om ons zorgen te maken, achten De Hollandsche Molen, Het
Gilde van Vrijwillige Molenaars, ’t Gild Fryske Mounders (nog in beraad) en het Ambachtelijk
Korenmolenaarsgilde het verstandig om gedragsregels op te stellen hoe om te gaan met kinderen en
jeugdigen op de molen, met name als zij zich als vrijwilliger aan de molen willen verbinden.
Voor het werken met minderjarigen op de molen stellen we voor:
 afspraken te maken met de ouders van de minderjarige over de begeleiding, aanwezigheid en
activiteiten van hun kind op de molen. Deze afspraken dienen door ouders, begeleiders en
eventueel de eigenaar te worden ondertekend. Met begeleider wordt bedoeld een of
meerdere (vrijwillige) medewerkers op de molen;
 dat de begeleider dient te beschikken over een “Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)”;
 gedragsregels te maken welke ondertekend worden door de vrijwilliger en de eigenaar;
 bekendheid te geven aan de vertrouwenspersonen bij De Hollandsche Molen en Het Gilde
van Vrijwilliger Molenaars waar meldingen kunnen worden gedaan;
 vooraf transparant te maken welke sancties er volgen op schending van de gedragsregels.
Gedragsregels
De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers op een molen:
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich
veilig en gerespecteerd voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn
waardigheid aantast.
3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel
noodzakelijk is.
4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele
handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen
beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6. De begeleider heeft de plicht de minderjarige 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 minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
7. 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 voorzitter van het bestuur van De Hollandsche Molen of Het Gilde van Vrijwillige
Molenaars of bij de vertrouwenspersoon van een van deze organisaties.
8. 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 de voorzitter van
het bestuur van De Hollandsche Molen of Het Gilde van Vrijwillige Molenaars of de
vertrouwenspersoon van een van deze organisaties.
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Klachtenprocedure
Iemand die zich niet correct behandeld voelt of vindt dat hij/zij onheus bejegend is kan hiermee
terecht bij het bestuur of de vertrouwenspersonen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars of De
Hollandsche Molen. In bijlage 3 van het Huishoudelijk Regelement van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars is de klachtenprocedure beschreven.
Afspraken met ouders van de minderjarige
Zie bijlage bij deze notitie: Model - Overeenkomst tussen een lid in opleiding jonger dan 18 jaar,
ouder/verzorgende en de molenaar/instructeur ter zake van de opleiding tot molenaar van Het Gilde
van Vrijwillige Molenaars (GVM).
Maatregelen
Na melding bij het bestuur van De Hollandsche Molen en/of het Gilde van Vrijwillige Molenaars dan
wel bij één van de afdelingsbesturen van het Gilde zal er een onderzoek starten waarin hoor- en
wederhoor zal plaatsvinden. Gedurende dat onderzoek zal de eigenaar van de betreffende molen
worden geadviseerd de betrokken begeleider de toegang tot die molen tijdelijk te ontzeggen.
Indien aangetoond is dat gedragsregels door de betrokken begeleider niet zijn gevolgd, is het aan de
respectievelijke besturen proportionele maatregelen te treffen. Dit kan leiden tot ontzetting uit het
lidmaatschap van de vereniging.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen die naar het oordeel van de besturen
vallen onder het Wetboek van Strafrecht zullen in overleg met de ouders/verzorgers bij politie
/justitie worden gemeld.
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