Vrijwilliger van Den Bolder
Den Bolder is het bruisende hart op sociaal cultureel gebied in Waspik. Van theaterproducties tot de
hobbyclub en van concerten tot ouderenmiddagen, hier bruist het van de activiteiten. Wij hebben daarom
des te harder vrijwilligers nodig die ons daarbij komen helpen. Om alles op een rijtje te houden vind je
hierin een overzicht van wat je te wachten staat, wat je terug kan verwachten en ook wat wij van jou
verwachten.
Wanneer kan je bij ons vrijwilliger worden?
Allereerst ben je enthousiast over sociaal cultureel, maatschappelijk werk en wil je graag iets betekenen
voor Den Bolder op wat voor manier dan ook. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen bij Den Bolder.
Het kan bestaan uit bar of kassa diensten, schoonmaakwerk, organiseren en/of ondersteunen van (nieuwe)
activiteiten, maar er is onder andere ook ruimte voor (kleine) technische (onderhouds-) werkzaamheden,
PR werkzaamheden en beheer van de locatie. Afhankelijk van waar we mensen voor nodig hebben en wat
je zelf wil, kan je dat bij ons komen doen. Voor alle werkzaamheden geldt dat de je de afgesproken taken zo
goed mogelijk doet met verantwoordelijkheidsgevoel naar Den Bolder en haar bezoekers toe. Als
vrijwilliger draag je geen eindverantwoordelijkheid. Deze wordt gedragen door de werknemers en het
bestuur.
Beschikbaarheid
Als vrijwilliger word je lid van Vereniging Den Bolder. Wij kennen vaste leden en incidentele leden (zie
richtlijnen lidmaatschap Vereniging Den Bolder). Als je door ziekte, vakantie of andere (dringende)
omstandigheden (tijdelijk) niet aan deze voorwaarde kunt voldoen dien je dit even te melden bij het
beheer.
Wat krijg je van Den Bolder voor al je harde werk?
Naast dat het gewoon leuk is om betrokken te zijn bij Den Bolder in wat ze neerzet, krijg je naast de
ervaring, de mensen die je ontmoet en de leuke (en misschien soms pittige) avonden die je gaat hebben, er
ook nog iets tastbaars voor terug... namelijk:
Het vaste lidmaatschap van vereniging Den Bolder:
• Als lid mag je meebeslissen over de gang van zaken binnen den Bolder
• Eens per 2 jaar organiseren wij een groot feest voor de vaste leden
• Je sluit je organiserend en uitvoerend aan bij minimaal één werkgroep, waarvoor ook eens per 2
jaar iets leuks georganiseerd wordt door de werkgroep
Het incidentele lidmaatschap van vereniging Den Bolder:
• Als lid mag je meebeslissen over de gang van zaken binnen den Bolder
• Je zet je uitvoerend in voor minimaal één werkgroep, waarvoor ook eens per 2 jaar iets leuks
georganiseerd wordt door de werkgroep

Lidmaatschap, verzekeringen en vergoedingen
Lidmaatschap
Voordat je hier begint sluit Den Bolder het lidmaatschap met je af. Hierin staan eventuele persoonlijke
afspraken of bijzonderheden met betrekking tot je bezigheden hier bij Den Bolder. Vanaf de dag dat je bij
ons begint heb je een proeftijd van twee maanden. In deze proeftijd zal je bekend worden gemaakt met de
manier waarop wij de dingen aanpakken hier. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan op elke
gewenst moment geschieden. Daarnaast is het bestuur bevoegd het lidmaatschap op te zeggen1.
Verzekering
Als vrijwilliger moet je je verzekerd hebben volgens de gebruikelijke maatstaven in het verkeer. Dus tegen
ongevallen, ziekte en wettelijke aansprakelijkheid. Den Bolder heeft een ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering die, mocht het nodig zijn, de vrijwilliger kwijtscheldt van schade die ontstaan
is tijdens het werk. Vergoedingen worden gedaan zoals ze zijn vastgelegd door de betrokken
verzekeringsmaatschappij.
Als jij schade ondervindt of aansprakelijk wordt gesteld, meldt dit dan gelijk. Er zal dan schriftelijke melding
van gemaakt moeten worden met vermelding van toedracht, betrokkenen, aard en omvang van schade.
LET OP: gebruik van jouw eigen motorvoertuig door een andere vrijwilliger geschiedt op eigen risico.
Bovenstaande verzekering dekt alleen (vervolg) schade aan/door het voertuig indien je zelf jouw eigen
voertuig bestuurt.
Onder de aansprakelijkheidsdekking van de Vrijwilligerspolis is niet verzekerd: diefstal, vermissing en
verdwijning van zaken/goederen en geld; schade door weersomstandigheden; schade aan eigendommen
van de verzekerde organisatie zelf; schade aan eigendommen van de vrijwilligers.
Vrijwilligersvergoeding
Den Bolder verstrekt geen financiële vergoeding aan vrijwilligers voor het gedane werk.
Den Bolder verstrekt wel een vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers die bepaalde werkzaamheden voor
ons verrichten. Deze werkzaamheden bestaan uit technische ondersteuning van licht en geluid (werkgroep
SoundLight)
• Over de hoogte van deze vergoeding worden schriftelijke afspraken gemaakt. Het aantal gewerkte
uren wordt op een declaratieformulier ingevuld en ondertekend door een beheerder van Den
Bolder, waarna je wordt uitbetaald.
• Over de te verrichtten werkzaamheden kunnen ook mondeling afspraken gemaakt worden.
Uitkeringen en vrijwilligerswerk
In sommige gevallen heb je toestemming nodig van je uitkeringsinstantie om vrijwilligerswerk te mogen
doen met behoud van je uitkering. Je bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel op de hoogte stellen
van je uitkeringsinstantie, ook als je dit niet doet. Den Bolder is officieel een vrijwilligersorganisatie dus wij
hebben de mogelijkheid om een verklaring af te geven voor de uitkeringsinstantie.
Huisreglement Den Bolder
Als vrijwilliger dien je je altijd te houden aan ons huisreglement, de statuten en de richtlijnen voor leden.
Daarnaast dien je erop toe te zien, dat de gebruikers en bezoekers zich ook aan dit regelement houden. Als
het niet bij jouw taken hoort om de mensen er zelf op aan te spreken, dien je de daartoe bevoegde
personen direct in te lichten.
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Zie hiervoor artikel 7 van de statuten van Vereniging Den Bolder

