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Reglement - Verklaring omtrent gedrag voor sleutelposities en 4-ogen 

principe 
 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een belangrijk onderdeel van het preventie- en 

integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de 

veiligheid van kwetsbare groepen in de samenleving. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het 

justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel 

waarvoor de VOG is aangevraagd. TC Boemerang zal in de volgende gevallen een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) aanvragen bij Justis (de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en 

Veiligheid). 

• Vrijwilligers en trainers die met kwetsbare groepen werken (zoals kinderen)  

• Voor vrijwilligers op een sleutelpositie binnen de vereniging. Onder sleutelposities wordt in ieder 

geval verstaan het gehele bestuur. Het bestuur besluit welke andere functionarissen als 

sleutelpositie worden beschouwd. 

 

 

Afsluiten overeenkomsten en betalingen op basis 4-ogen principe 

De middelen waarover TC Boemerang beschikt, zijn middelen van alle leden. Het bestuur is bevoegd 

uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Binnen deze 

begroting is het bestuur bevoegd om overeenkomsten af te sluiten en betalingen te doen. Om fouten 

te voorkomen en fraude tegen te gaan, worden overeenkomsten en betalingen van TC Boemerang 

gedaan op basis van een 4-ogen principe. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd: 

• Alle overeenkomsten met een verplichting boven de 500 EURO moeten vooraf aan het 

bestuur worden gemeld. 

• Alle overeenkomsten met een verplichting boven de 1.000 EURO moeten door tenminste 2 

bestuursleden worden ondertekend, zijnde het verantwoordelijk bestuurslid plus de 

voorzitter, secretaris of penningmeester. 

• Bij alle betalingen wordt het 4-ogen principe gehanteerd. Betalingen worden klaargezet door 

de penningmeester en daarna geautoriseerd door een ander bestuurslid of klaargezet door 

een door het bestuur aangewezen persoon en daarna geautoriseerd door een bestuurslid. 


