Vrijwilligersovereenkomst Inloophuis de Parasol.
Wij zijn erg blij dat u vrijwilligerswerk in het inloophuis
wilt doen. Zonder de inzet van vrijwilligers kan het
inloophuis nimmer bestaan. We hebben een aantal afspraken op
een rijtje gezet
Stichting de Parasol, inloophuis voor Ermelo
vertegenwoordig door de heer/mevrouw……………………………………………………………..
hierna te noemen de stichting
en heer/mevrouw…………………………………………..geboren op…………………………………………..
en wonende………………………………………………………………………………………………………………………………….
hierna te noemen de vrijwilliger,
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.

De vrijwilliger zal met ingang van………………………………….
vrijwillige werkzaamheden verrichten voor de stichting.

2. De vrijwilliger bepaalt in overleg met de coördinator de
inhoud van de vrijwillige werkzaamheden.
3. We spreken af dat u minimaal één dagdeel per maand en
maximaal een maal per week beschikbaar bent. Als u vaker
beschikbaar bent is dat mooi, maar wij willen de inzet per
vrijwilliger beperken tot maximaal een dagdeel per week.
4.

Voor het inwerken en de begeleiding zal…………………………………………..
zorg dragen.

5. Daarnaast hebt u contact met andere vrijwilligers middels
regelmatige vrijwilligers – en scholingsbijeenkomsten. U
bent zo ook betrokken bij de bepaling van het algemeen
beleid.
De
coördinator
is
de
initiatiefnemer
voor
vrijwilligers- en scholingsbijeenkomsten.
6. Mochten er zich problemen voordoen, dan kunt u contact
opnemen met de coördinator. Die zal van haar kant ook met
u contact opnemen als de indruk bestaat dat u binnen het
werk niet goed functioneert. Komt u er samen niet uit dan
kunt u bij het bestuur terecht dat in overleg met u beiden
tot een eindconclusie zal komen.
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7. We gaan er vanuit dat alles wat gasten van het inloophuis u
vertrouwelijk
meedelen,
ook
werkelijk
geheim
wordt
gehouden door u. Zo nodig kan de vrijwilliger een beroep
doen op de coördinator en de informatie met hem/haar
delen. De stichting is gebonden aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
8. De stichting draagt er zorg voor dat u, zolang u uw functie
uitoefent, verzekerd bent voor WA en voor ongevallen die
leiden tot invaliditeit c.q. ongevallen. U kunt de
polisvoorwaarden altijd inzien via de coördinator.
9. U zal de stichting tijdig informeren als u door ziekte,
vakantie of andere omstandigheden (langere tijd) niet
beschikbaar is voor het vrijwilligerswerk
10. Als bestuur gaan we er vanuit dat we minstens een jaar op
u kunnen rekenen. We spreken ook graag met u af dat u, als
u het werk niet langer kunt doen, een maand van tevoren
opzegt, zodat in overleg met de coördinator, uw werk zo
goed
mogelijk
wordt
overgedragen
aan
collegavrijwilligers.
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We hopen op een goede samenwerking
datum
Namens de Stichting

De vrijwilliger

-------------------(handtekening)

--------------------------(handtekening)
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