
Gedragscode

Inleiding

Als Stichting Varende Recreatie realiseren we ons dat wij impact hebben op onze omgeving. We hebben impact 

op elkaar, op donateurs en de maatschappij en op de gasten en de vrijwilligers die met onze reizen meegaan. 

We vragen iedereen die zich inzet voor de Stichting om zich te committeren aan onze gedragscode. Deze dient 

als uitgangspunt bij de beslissingen die we nemen, en bij de interacties met collega’s, vrijwilligers, klanten en 

onze gasten en bij onze interacties met de samenleving. 

Voor wie is deze gedragscode?

- Bestuur

- Directeur

- Iedereen die in dienst is bij de Stichting Varende Recreatie zoals; bemanning en kantoorpersoneel

- Vrijwilligers

Handhaving gedragscode 

Het bestuur en de directie is zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de gedragscode binnen haar 

organisatie. Het bestuur en de directie is verantwoordelijk voor de handhaving bij de eigen vrijwilligers. 
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Onze principes

We respecteren mensen

Dat betekent dat wij 

anderen niet discrimineren 

of lastigvallen op basis van 

bijvoorbeeld ras, kleur, 

sekse, seksuele oriëntatie, 

leeftijd, religie, politieke 

voorkeur, nationale, 

etnische of sociale afkomst.
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We zijn integer

De Stichting doet er alles 

aan om ongepast gedrag te 

voorkomen. Zoals het 

ongepast beïnvloeden van 

anderen of anderen ons op 

ongepaste wijze laten 

beïnvloeden. 

We zijn transparant

We leggen verantwoording af 

over de doelen en resultaten 

die we behalen en over de 

naleving van deze code. 



Gedragscode

We respecteren mensen

Dat betekent dat wij anderen niet discrimineren of lastigvallen op basis van bijvoorbeeld ras, kleur, sekse, 

seksuele oriëntatie, leeftijd, religie, politieke voorkeur, nationale, etnische of sociale afkomst.

De Stichting tolereert geen enkele vorm van (seksuele) intimidatie, fysiek en verbaal geweld, mentaal en 

fysieke intimidatie, vergelding of welke vorm dan ook van agressie of pesten.

We respecteren de privacy rechten van werknemers, klanten, vrijwilligers en leveranciers en iedereen 

waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens worden beschermd en beheerd op een eerlijke 

en rechtmatige manier in overeenstemming met ons privacy beleid en in overeenstemming met wet- en 

regelgeving. Het privacy beleid is te vinden op www.vakantieschip.nl/privacy
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We zijn integer

De Stichting doet er alles aan om ongepast gedrag te voorkomen. Zoals het ongepast beïnvloeden van 

anderen of anderen ons op ongepaste wijze laten beïnvloeden. We tolereren geen omkoping, corruptie of het 

ontvangen van ongepaste geschenken. Wij vermijden altijd elke vorm van belangenverstrengeling. Dit 

betekent dat we ons onpartijdig gedragen in het belang van onze Stichting. Wanneer persoonlijke belangen in 

strijd zijn hiermee, dan zijn we daar open en eerlijk over en treden indien nodig terug. 

Iedereen die zich inzet voor de Stichting moet voldoen aan de volgende integriteitseisen: 
- zij mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld. 
- zij mogen in de afgelopen vier jaar voorafgaande aan hun benoeming niet zijn veroordeeld voor een 

misdrijf.
- Bestuursleden, vrijwilligers-coördinatoren en bemanning dienen een positieve Verklaring omtrent het 

Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG-NP) zonder bezwaar te hebben aangevraagd en gekregen.

Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan is het van belang dat er een goede klachten- en 

meldingsregeling is. Daarnaast hebben zowel vrijwilligers als mensen die in dienst zijn bij de Stichting de 

mogelijkheid om gebruik te maken van een intern of extern vertrouwenspersoon. De klachtenregeling is te 

vinden op www.vakantieschip.nl/klachten

.
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Voor het bestuur betekent dit daarnaast ook het volgende, het bestuur:

- is onafhankelijk en zodanig samengesteld dat ongewenste belangenverstrengelingen worden voorkomen. 
Leden van het bestuur dienen te bestaan uit personen die geen relatie met elkaar hebben. Hieronder 
wordt verstaan; bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad, gehuwd zijn, geregistreerd 
partners zijn en/of samenwonende zijn. 

- ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden, maar alleen een vergoeding voor gemaakte en 
gedeclareerde kosten. 

- is alert op tegenstrijdige belangen. In een zodanig voorval neemt de desbetreffende bestuurder geen 
deel aan de beraadslagingen en besluitvorming. 

- is zich bewust van haar eigen rol en onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting. 

- spreekt elkaar aan wanneer dat gewenst of nodig is. 
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We zijn transparant

Het bestuur zorgt voor een goede verslaglegging van haar vergaderingen en de daarin genomen besluiten, 
tijdige opstelling van een begroting, financieel jaarverslag, een bestuurlijk jaarverslag en een meerjaren
strategienota. 

Wij publiceren de jaarrekening en het jaarverslag van het voorafgaande jaar op de eigen website. Erfstellingen 
kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair) worden aanvaard. 

Indien een schenking wordt verricht waarbij de Stichting optreedt als begiftigde, dient in de 
schenkingsovereenkomst expliciet te worden opgenomen dat de schenking mag worden toegevoegd aan het 
vermogen van de Stichting, mits het rendement van het geschonken vermogen wordt besteed in 
overeenstemming met de doelstelling van de Stichting. 

We doen ons uiterste best om een veilige werkomgeving te creëren waarin iedereen verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn/haar eigen veiligheid en die van anderen. Veiligheid staat altijd op de eerste plaats, zowel 
voor onze klanten, vrijwilligers als het personeel. 
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Gedragscode is vastgesteld op: 7 december 2022
Door: Het bestuur van Stichting Varende Recreatie
Versie: Versie 1.0
Evaluatie: december 2023

Contact gegevens: Industrieweg 20-9
3846 BD Harderwijk
Postadres
Postbus 428
3840 AK Harderwijk
Telefoon
0341 414925
e-mail
info@vakantieschip.nl
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