Aannamebeleid Vrijwilligers

WS de Noordwester is een stichting voor cultuur in de wijk, daaruit is een vaste activiteit, zijnde, Chille in de
Hille, uit voortgekomen en daarbij organiseren wij ook diverse andere activiteiten in en voor de wijk Oss NoordWest. Wij bereiken dit door het werken met vele vrijwilligers.
De vrijwilligers vormen het hart van onze stichting. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze
wijkbewoners niet kunnen genieten van alle activiteiten. Als wijkstichting verzorgen wij ook giften aan
wijkinitiatieven, buurtverenigingen enz. Uitgangspunt is dat iedereen de wijk een warm hart toedraagt
vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de stichting, maar dit is geen voorwaarde.
Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst kunnen blijven werken met vrijwilligers met integere
bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan
worden.
PROCEDURE
•
•

•
•
•
•
•

Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken.
De vrijwilligers worden tijdens dit gesprek geattendeerd op de website van de club (wsdenoordwester.nl),
waarop o.a. de statuten, de huisregels, de gedragsregels, de privacy-voorwaarden die wij in acht nemen en
informatie over de vertrouwens-contactperso(o)n(en) gepubliceerd wordt.
Voor alle vrijwilligers wordt een VOG verklaring aangevraagd. Deze dient iedere 5 jaar opnieuw aangevraagd te
worden.
De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen in het bijzijn van een
bestuurslid of betreffende commissieverantwoordelijke .
Wij verwachten dan ook dat de vrijwilliger dat hij/zij de geldende gedragscode en huisregels zal hanteren en
regelmatig zal lezen, daar er soms een wijziging in kan voorkomen.
In onderling overleg worden altijd referenties opgevraagd bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is
geweest.
Er wordt (indien nodig) gevraagd deel te nemen aan bestuur, maar dit is geheel en al naar eigen keuze.
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