
 

Voorwaarden lidmaatschap LOS vanaf 2022 

Yes! Je hebt besloten om je aan te sluiten bij dé branchevereniging voor speeltuinen, kindervakanties en stads- 

en kinderboerderijen. Als branche zetten wij ons samen in voor voldoende en kwalitatief goede speel- en 

ervaringsplekken en speelkansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Hier zijn we trots op.  

Dag in dag uit werken wij als branche met kinderen en jongeren om hen een leuke tijd te geven zodat zij zich 

kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Kinderen zijn ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te 

bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. Om dit voor 

elkaar te krijgen zijn een aantal basisvoorwaarden in ons werk cruciaal. Wij vragen nieuwe leden dan ook om 

akkoord te gaan met een aantal punten om lid te kunnen worden van LOS. Noem het maar de spelregels die we 

met elkaar hebben afgesproken. Als iedereen zich daaraan houdt, zorgen we samen voor een fijne tijd voor 

kinderen en jongeren! 

Acceptatie als lid 

1. Na controle van de gegevens die door het lid zijn ingevuld staat vereniging LOS vrij een  

aanmelding wel of niet te accepteren. Het lid wordt hiervan na aanmelding in kennis gesteld. 

2. Als kindervakantieorganisatie kunnen bij LOS aansluiten: kinderkamporganisaties die één of meer 

kindervakanties in Nederland organiseren, waarbij de deelnemers (tot 18 jaar en woonachtig in 

Nederland) onder begeleiding van derden (niet zijnde ouders en/of verzorgers) deelnemen aan een 

vakantieactiviteit. 

Gedragscode  

3. Met de aanmelding als lid verklaart het lid tevens in te stemmen met de gedragscode “In  

veilige handen” en deze na te leven. Deze gedragscode is opgesteld en wordt onderhouden door de 

vereniging “Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk” (NOV) te raadplegen op 

www.inveiligehanden.nl. 

4. Met de aanmelding als lid verklaart het lid tevens dat het bestuur en vrijwilligers van de organisatie in 

het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voorleggen. Elke drie jaar wordt deze VOG 

vernieuwd. (Welkom | Gratis VOG) 

5. Met de aanmelding als lid verklaart het lid als organisatie te zorgen voor een omgeving en een sfeer 

waarbinnen kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen ongeacht hun seksuele geaardheid, afkomst, 

huidskleur, religie en manier van leven. 

 

Keurmerkkindervakanties 

6. Alleen leden van vereniging LOS kunnen het Keurmerk KinderVakanties aanvragen en verkrijgen dit 

keurmerk na onafhankelijke toetsing aan strikte toetsingscriteria. 

 

Beëindiging en stilzwijgende verlenging van de samenwerking 

7. De aansluiting als lid bij vereniging LOS wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, behoudens 

opzegging door één van partijen, 1 maand voor het eind van enig kalenderjaar. 

8. Zowel leden als vereniging LOS kunnen op ieder moment/tussentijds het lidmaatschap beëindigen, 

waarbij leden geen aanspraak kunnen maken op restitutie van eventuele financiële bijdrage van dat 

lopende jaar en/of gebruik kan maken van de voordelen voor participanten. 

 

 

 

 

http://www.inveiligehanden.nl/
https://www.gratisvog.nl/


 

Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de ……. (naam bestuur / directie) van……. (naam organisatie). 

 

Ondertekening bestuur/directie organisatie 

 

Datum……… en plaats………. 

Naam  

functie in de organisatie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


