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Gedragscode vrijwilligers en deelnemers 

Laatst bijgewerkt: 10 maart 2020 

 

Stichting Duo-Fietsmaatjes Duiven-Westervoort heeft als primaire doelstelling om onze medemensen 

die nog graag willen fietsen (deelnemers genaamd), maar dat niet meer zelfstandig kunnen, niet 

meer zelfstandig durven of die eenzaam zijn, de mogelijkheid te bieden om samen met een 

vrijwilliger weer te kunnen fietsen.  

Onze tweede doelstelling is om vrijwilligers te werven die op deze wijze zinvol, sportief en sociaal 

bezig kunnen zijn en blijven. Vrijwilligers van alle leeftijden die met plezier een bijdrage leveren om 

het voor onze deelnemers mogelijk te maken om samen op de duo-fiets naar buiten te gaan. 

Stichting Duo-Fietsmaatjes Duiven-Westervoort brengt deelnemers en vrijwilligers bij elkaar: samen 

mobiel! Wij streven ernaar om, in samenwerking met andere (welzijns)organisaties, zo een positieve 

bijdrage te leveren aan het welzijn en de gezondheid van deelnemer én vrijwilliger. Dit doen wij 

vanuit een persoonlijke en respectvolle benadering met aandacht voor veiligheid en privacy.  

Om de fietstochten voor deelnemer en vrijwilliger op een prettige manier te laten verlopen, is deze 

gedragscode opgesteld. Deze gedragscode omvat een aantal regels waaraan de vrijwilliger als ook de 

deelnemer zich dienen te houden.  

Onze regels 

De vrijwilliger en de deelnemer: 

1. gedragen zich fatsoenlijk, zodat beiden zich veilig en gerespecteerd voelen;  

2. onthouden zich van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering en misbruik ten 

opzichte van elkaar;  

3. zorgen ervoor dat ze tijdens het duo-fietsen niet onder de invloed zijn van alcohol of andere 

(genots-)middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.  

4. houden gedeelde persoonlijke informatie vertrouwelijk.  

5. die zich niet aan deze gedragscode houden, worden door de Stichting Duo-Fietsmaatjes 

Duiven-Westervoort hierop aangesproken eventueel gevolgd door passende maatregelen. 

6. Soms zijn er situaties waar de gedragscode niet (direct of indirect) in voorziet. Ook kan er 

twijfel zijn over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen. Het ligt dan binnen de 

verantwoordelijkheid van de vrijwilliger en/ of deelnemer om in de geest van de gedragscode 

te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met één van de bestuursleden.  

 

 



Pagina 2 van 2 
 

Specifiek voor de vrijwilliger: 

7. De vrijwilliger is op de hoogte van de verkeersregels en neemt deze in acht.  

8. De vrijwilliger is in staat om complexe verkeerssituaties te overzien.  

9. De vrijwilliger mag geen geld of andere vergoedingen aannemen van de deelnemer anders 

dan een consumptie onderweg.  

10. De vrijwilliger heeft een opgeladen mobiele telefoon met voldoende beltegoed bij zich. 

11. Indien de vrijwilliger zich fysiek of mentaal niet meer in staat voelt om de vrijwilligersrol goed 

in te vullen, dan dient hij/zij dit zo snel mogelijk aan één van de bestuursleden door te geven. 

 

Deze gedragscode is opgesteld door het bestuur van Stichting Duo-Fietsmaatjes Duiven-Westervoort. 

 


