
het huisreglement kort samengevatIn ons huisreglement staat een aantal duidelijke 

afspraken waar we ons allemaal aan houden. 

Zo houden we de werking fijn en veilig voor iedereen.

Alle afspraken vind je terug op www.gekkoo.be.
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Medewerkers maken en verspreiden niet zomaar foto’s.

Medewerkers delen op hun persoonlijke sociale media geen foto’s 
waar deelnemers duidelijk opstaan.

Medewerkers maken geen socialemediakanalen aan om de activiteiten 
van Gekkoo te promoten. We staan wel open voor leuke ideeën die we 
samen met de collega’s van communicatie met jou kunnen verkennen 
of uitwerken.

We vertrekken vanuit een basishouding gebaseerd  
op gelijkwaardigheid en goesting. 

Medewerkers en deelnemers hebben respect voor elkaar en het 
materiaal/infrastructuur.

Drugs bezitten of gebruiken is verboden. Wie dit toch doet, zal 
meteen (tijdelijk) geschorst worden van onze werking.

Medewerkers en deelnemers jonger dan 16 jaar mogen geen alcohol 
drinken.

Vanaf 16 jaar geldt:
• geen alcoholgebruik tijdens activiteiten zonder overnachting, 

met uitzondering voor de activiteiten van de Vrijwilligersbende.
• alcoholgebruik op kampen met overnachting kan onder strikte 

voorwaarden en enkel na de activiteiten.

Medewerkers en deelnemers jonger dan 16 jaar mogen niet roken.

Vanaf 16 jaar geldt:
• roken kan onder strikte voorwaarden.
• tabak kopen voor -18-jarigen is verboden.

Gsm’s zijn niet verzekerd, laat ze dus liever thuis.

Medewerkers gebruiken hun gsm enkel in functie van een activiteit.

Deelnemers jonger dan 12 jaar gebruiken geen gsm. Op kampen 
met overnachting kunnen zij hun gsm gebruiken op eigen 
verantwoordelijkheid én na afspraken met de kampverantwoordelijke.

Van medewerkers die samen een relatie hebben, verwachten we een 
professionele houding. Kussen en knuffelen kan niet tijdens het aanbod en 
thema’s als relaties en seksualiteit worden niet met kinderen besproken.

Medewerkers mogen geen individuele (online) contacten opbouwen met 
de deelnemers van de activiteiten. Medewerkers mogen wel contact 
opnemen met een groep deelnemers om functionele redenen.

De Gekkoo Vrijwilligersbende = activiteiten waar Gekkoo-vrijwilligers de deelnemers zijn


