Afronden VOG aanvraag
Voor het klaarzetten van de VOG heb ik de volgende gegevens nodig:
- Voorletters naam (volgens paspoort/ID-kaart)
Bv. van Anrico: A.H.A.E. (voornamen Anrico Hendrikus Antonius Eduard)
- Je achternaam
- Je e-mail adres
Met deze gegevens kan ik de VOG-aanvraag klaarzetten.
Volg onderstaande stappen voor het afronden van de aanvraag
1. Je ontvangt een mail van Justis met een link (kijk ook in je spam).

De link is rood omcirkeld
2. Volg vervolgens de stappen die in de mail zijn vermeld om de VOG aanvraag af te ronden

In het bericht staat een aanvraagcode (groen omcirkeld)
In de mail wordt aangegeven dat je dit dient te betalen met iDeal.

Je hebt jezelf aangemeld als vrijwilliger dus betalen hoeft NIET.
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3. Klik op de link en je komt op een site om in te loggen. Log vervolgens in met je DigiD

4. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord

5. Let op dat je de code juist invoert.
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6. Vul vervolgens je geboortedatum in

En je telefoonnummer

7. Bevestig je persoonsgegevens en aanvraaggegevens
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8. Nu heb je je aanvraag afgerond

9. Vervolgens ontvang je weer een mail van Justis dat de aanvraag in behandeling is genomen.

Na goedkeuring ontvang je de VOG in je brievenbus.

Bron: VOG aanvragen | Justis
De originele VOG dien je bij mij (Anrico) af te geven. Dit indien er controle is moeten wij de
desbetreffende VOG laten zien.
Deze VOG kun je voor jezelf natuurlijk altijd kopiëren.
Je VOG kun je bij mij in de brievenbus stoppen, Deken Baekersstraat 15A, of afgeven.
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Een scan van je VOG wordt niet geaccepteerd indien er controle is.
De VOG kan aangevraagd worden indien vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het is geen verplichting.

Bron: Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor jongeren - BBSO, een onafhankelijk bureau voor
sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Vrijwilligers van Stichting Kindervakantiewerk Schijndel zijn in bezit van een VOG vanaf 16 jaar.
Advies: Rond dit z.s.m. af zodat je op tijd je VOG hebt.
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