KVW Herten 2022 - Inschrijfvoorwaarden Vrijwilligers
Introductie
Kindervakantiewerk Herten organiseert elk jaar in de laatste week van de zomervakantie een fantastische week
vol met leuke sport- en spelactiviteiten met als afsluiting een wervelende slotavond op vrijdagavond. KVW
Herten is bedoeld voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 gaan, tot en met de schoolverlaters van
groep 8. In 2022 vindt KVW Herten plaats van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september 2022.

Inschrijving
●
●
●
●

Inschrijven
verloopt
digitaal.
Het
digitale
inschrijfformulier
is
te
vinden
op
https://www.kvwherten.nl/inschrijven/.
Inschrijven als vrijwilliger is mogelijk t/m 30 juni 2022.
Inschrijven is ook mogelijk als jonge leiding vanaf de brugklas (13 t/m 17 jaar). Van 13 t/m 17 jaar kan je
meedoen in begeleiding t/m kinderen groep 6. Vanaf 16 jaar mag ook de bovenbouw groep 7 en 8.
Let op: Tenminste één persoon van 18 jaar of ouder uit het gezin moet minimaal 2 dagen ingeschreven zijn
als vrijwilliger voor de week bij opgave van een deelnemer(s). Dit kan via hetzelfde inschrijfformulier te
vinden op https://www.kvwherten.nl/inschrijven/. Bij afmelding dient u zelf voor een vervanger te zorgen.

Algemene voorwaarden
●
●
●
●

Deelname is op eigen risico.
Bij inschrijving gaat u akkoord met het privacy reglement van Stichting Kindervakantiewerk Herten (KVW
Herten). Dit is te vinden op www.kvwherten.nl .
KVW Herten is in geen geval verantwoordelijk voor schade toegebracht aan personen en/of eigendommen
noch voor de eventuele gevolgen hiervan.
Indien het redelijkerwijs niet verantwoord is om het evenement in de voorgenomen vorm te laten
plaatsvinden, bijvoorbeeld door onderbezetting van begeleiding, behoudt KVW Herten zich het recht voor
deelname te annuleren.

Goed om te weten
●
●
●

Als organisatie zijn wij aangewezen op de hulp van vrijwilligers om het evenement in goede banden te
leiden. Wij verwachten dan ook van de volwassen vrijwilligers die actief zijn in de team en spelbegeleiding
dat zij met ons de verantwoordelijkheid dragen om het evenement veilig te laten verlopen.
Als vrijwilliger krijg je bij aanvang van de week van KVW een geel shirt in bruikleen. Dit dient na afloop
weer ingeleverd te worden bij de organisatie.
De planning voor de vrijwilligers zal eind juni bekend zijn. Dan zullen er ook infoavonden worden
georganiseerd. Communicatie hierover volgt te zijner tijd.

Gedragscode gegevensbescherming vrijwilligers i.v.m. verwerken persoonsgegevens
Deze gedragscode is onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst, tussen vrijwilliger en Kindervakantiewerk
Herten. Indien u zich opgeeft als vrijwilliger dient u deze gedragscode te hebben gelezen en voor akkoord
bevonden.
Met betrekking tot de persoonsgegevens die vrijwilliger in het kader van diens werkzaamheden voor
Kindervakantiewerk Herten verwerkt, gelden de volgende bepalingen:
1. In het kader van diens werkzaamheden krijgt vrijwilliger toegang tot persoonsgegevens van deelnemende
kinderen en/of andere vrijwilligers van Kindervakantiewerk Herten. De persoonsgegevens zijn en blijven
eigendom
van
Kindervakantiewerk
Herten.
De
vrijwilliger
wordt aangemerkt als de
‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacywetgeving.
2. Vrijwilliger mag de verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van diens
werkzaamheden als vrijwilliger voor Kindervakantiewerk Herten en dus niet voor enig ander doel.
Vrijwilliger zal alle persoonsgegevens, en andere vertrouwelijke informatie die hij/zij in het kader van de
werkzaamheden ontvangt, strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden (waaronder ook inbegrepen
eigen familieleden of andere leden of vrijwilligers van Kindervakantiewerk Herten) tonen, verstrekken of
anderszins ter beschikking stellen, tenzij Kindervakantiewerk Herten daar uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming voor heeft gegeven.
3. De vrijwilliger moet goede beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of onrechtmatig gebruik. Hij of zij zal alle instructies met betrekking tot deze
beveiligingsmaatregelen, en ook alle andere redelijke instructies, verzoeken en aanwijzingen van

Kindervakantiewerk Herten in verband met de verwerking van de persoonsgegevens, opvolgen. Deze
instructies of verzoeken kunnen bijvoorbeeld ook betrekking hebben op de vernietiging, aanpassing,
verstrekking van of toegang tot de persoonsgegevens.
4. Indien de vrijwilliger erachter komt dat persoonsgegevens zijn kwijtgeraakt of dat iemand anders misschien
toegang heeft kunnen krijgen tot de persoonsgegevens, dan dient de vrijwilliger het bestuur van
Kindervakantiewerk Herten direct daarover te informeren.
5. Vrijwilliger zal volledige medewerking verlenen aan Kindervakantiewerk Herten en alle benodigde
informatie verstrekken, met als doel Kindervakantiewerk Herten in staat te stellen te voldoen aan de op
haar rustende wettelijke verplichtingen.
6. Vrijwilliger zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor zijn of haar werkzaamheden.
Bij het einde van de vrijwilligersovereenkomst zal vrijwilliger, voor zover dat nog niet is gedaan, alle
persoonsgegevens teruggeven aan het bestuur. Het bestuur zal alle persoonsgegevens vernietigen.
De gedragscode treedt in werking op het moment waarop vrijwilliger een vinkje heeft gezet op het digitale
inschrijfformulier voor akkoord van de inschrijfvoorwaarden vrijwilligers. De gedragscode blijft van kracht tot en
met de laatste dag dat vrijwilliger actief is als vrijwilliger bij kindervakantiewerk Herten. De gedragscode zal
aldus automatisch van rechtswege eindigen op hetzelfde moment als de Vrijwilligersovereenkomsten zijn
geëindigd.

Vragen
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via mail naar info@kvwherten.nl .

