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Vrijwilligersreglement 

Vrijwilliger 

Een vrijwilliger is iedereen die zich door het bestuur van Stichting Buurderij De Lage Hof heeft laten 

inschrijven als lid van een werkgroep van de Buurderij en zich daardoor medeverantwoordelijk maakt 

voor de taak waar die werkgroep voor staat en zich daarmee binnen de Buurderij belangeloos inzet 

en de doelstellingen vermeld in artikel 2.1 van de statuten mede helpt verwezenlijken 

De belangrijkste punten voor vrijwilligers: 

 Het kennismakingsgesprek en de introductie van nieuwe vrijwilligers vindt plaats in een werkgroep. 

 De registratie van de persoonlijke gegevens en de rechtspositie van vrijwilligers geschieden 

volgens ons privacyreglement. 

 De vrijwilligers beslissen zelf hoeveel tijd zij aan de Buurderij willen besteden. Wel wordt een 

minimale inzet van ongeveer 30 uur per jaar gevraagd van onze vrijwilligers. Vele handen maken 

licht werk. 

 Vrijwilligers zijn verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Heumen.  

 De vrijwilligers dragen de Buurderij op een positieve wijze uit 

 Onkosten worden alleen vergoed na overleg en goedkeuring door een bestuurslid en invulling 

van een declaratieformulier. 

 Veiligheid  zowel voor de vrijwilliger als voor de bezoeker van de Buurderij dient 

gewaarborgd te worden.  Elke vrijwilliger heeft daarin zijn of haar verantwoordelijkheid. 

Veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd en onveilige situaties dienen direct bij   

bestuur of coördinator gemeld te worden 

 Vrijwilligers mogen tijdens werkzaamheden op de Buurderij gratis koffie of thee drinken.  

 Het nuttigen van alcoholische dranken door vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden is niet 

toegestaan. 

 De privacy van vrijwilligers en bezoekers van de Buurderij dient te worden gerespecteerd. 

 Elke vrijwilliger wordt uitgenodigd voor de vrijwilligersbijeenkomsten die periodiek worden 

gehouden. Voor een goede betrokkenheid word aanwezigheid daarbij zeer op prijs gesteld 

 Initiatieven in het belang van de Buurderij worden toegejuicht en dienen via de coördinator of 

een bestuurslid te worden ingebracht. 

Ook opbouwende en onderbouwde kritiek is natuurlijk welkom en kan via  de coördinator of een 

bestuurslid worden ingebracht. 

 Vrijwilligers die zich voor langere tijd niet kunnen inzetten voor de Buurderij dienen dit  aan het 

bestuur mede te delen.  

 Ieder jaar wordt een vrijwilligersuitje georganiseerd, waaraan álle vrijwilligers mogen 

deelnemen. 

 In januari is de nieuwjaarsreceptie waar elke vrijwilliger van harte welkom is. 

 Vrijwilligers die iets persoonlijks te vieren hebben kunnen in overleg en onder bepaalde 

voorwaarden gebruik maken van het huiskamercafé.  

 Elke vrijwilliger kan bij een vacature van een bestuurslid binnen één maand na dagtekening van 

de profielschets één of meerdere voordrachten doen van potentiële kandidaten voor de vacature 

 Vrijwilligers die niet meer in staat zijn om hun werkzaamheden voor de Buurderij te verrichten 

kunnen indien zij dat wensen als “rustend vrijwilliger” worden ingeschreven en behouden de 

privileges die zij ook hadden als vrijwilliger. 

 Vrijwilligersbeleid en toelichting daarop is beschreven in het document ‘Vrijwilligersbeleid 2022 – 

2025 (versie 18 november 2022) 


