AANNAMEBELEID BEZOEKERSCENTRUM DE GROTE RIVIEREN

Het aannamebeleid is van toepassing op vrijwilligers die werkzaam zijn binnen en voor
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden.
Profielschets vrijwilliger:
-

Beschikbaar volgens afspraak
Communicatief ingesteld
Bereid tot samenwerken
Het accepteren van begeleiding
Kritisch kunnen zijn op eigen handelen
Zal zich houden aan de gedragsregels van het Bezoekerscentrum

Binnen het Bezoekerscentrum kunnen vrijwilligers verschillende taken uitvoeren:
-

Onderhoud van gebouw, tuin of schokker
Assisteren bij uitleen van leskisten aan scholen
Controleren van terug ontvangen leskisten
Assisteren bij centrumlessen
Assisteren bij activiteiten met kinderen
Rondleidingen geven
Wandelingen en excursies begeleiden
Assisteren bij catering
Assisteren bij overige activiteiten
Voorlichting en PR
Administratie

Aanmelding van de vrijwilliger:
Als iemand zich aanmeldt als vrijwilliger wordt een afspraak gemaakt voor een
kennismakingsgesprek. Hier zal worden ingegaan op de kwaliteiten, belangstelling en ervaring van de
vrijwilliger. Daarna zal vanuit het Bezoekerscentrum worden verteld wat er gedaan wordt, wat ze
verwachten van de vrijwilligers en de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Is dit gedeelte positief van
beide kanten dan zal verder worden ingegaan op wat de vrijwilliger kan gaan doen. Er worden
afspraken gemaakt voor de introductie. Tijdens deze periode maakt de vrijwilliger kennis met de
organisatie. Een ervaren vrijwilliger zal verder begeleiden. Na afloop van de introductie vindt er een
evaluatiegesprek plaats.
Gedragsregels:
-

De vrijwilliger zal zorgen voor een omgeving en een sfeer waarin de bezoeker zich veilig kan
voelen.
De vrijwilliger onthoudt zich ervan de bezoeker te bejegenen op een wijze die de bezoeker in
zijn waardigheid aantast en in het privéleven van de bezoeker door te dringen.
De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover de bezoeker.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen vrijwilligers en jeugdige bezoekers tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook.
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-

-

De vrijwilliger zal de bezoeker geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Hij/zij aanvaardt geen financiële beloning of geschenken
van de bezoeker die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken
honorering staan.
De vrijwilliger zal er op toe zien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
bezoeker is betrokken. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is
met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor iedereen die te
maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over
wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de organisatie; bezoekers, vrijwilligers,
medewerkers, bestuurders etc.
De vertrouwenspersoon van Bezoekerscentrum De Grote Rivieren is Petra Termeer,
tel. 06-12392669.
Vergoedingen:
Er zijn geen vergoedingen voor vrijwilligers. Wel kunnen onkosten en reiskosten die in opdracht van
het Bezoekerscentrum gemaakt worden gedeclareerd worden.
WA-verzekering:
Het Bezoekerscentrum heeft een algemene- als mede een bestuurders- en toezichthouders
aansprakelijkheidsverzekering.

Ondertekening bestuur

P.A. Schalk – van Leeuwen
Penningmeester
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