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Vrijwilligersbeleid van de Stichting “Het Dijkmagazijn” 

 

Inleiding: 

Onze vrijwilligers dragen bij aan het bestaan van “Het Dijkmagazijn”. 

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor bezoekers van “Het Dijkmagazijn”.  

Vrijwilligers worden geworven door vacatures (via Perspectief), Vrijwilligerscentrale en spontane 

aanmelding. 

De vrijwilligers bestaan uit 2 groepen: 

 Groep Terrasmedewerkers: zij werken in het terrasseizoen van 1 mei tot 30 september 

 Overige groep Vrijwilligers: voeren scala aan taken gedurende het kalenderjaar uit. 

 

Taken vrijwilligers: 

 bestuursleden 

 veldlessen 

 schoollessen 

 verzorging excursies 

 uitvoering Waalwoemi-activiteiten 

 verzorging arrangementen 

 schoonmaak 

 onderhoud omgeving van het gebouw 

 administratie 

 terras 

 

De vrijwilliger 

De vrijwilliger heeft rechten en plichten ten aanzien van de overeengekomen activiteiten, die hij/zij 

toebedeeld heeft gekregen. 

De vrijwilliger meldt zich aan met het inschrijfformulier en ondertekent de privacyverklaring AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Wanneer hij/zij met kinderen werkt ontvangt hij/zij de gedragscode. Het bestuur vraagt hierna de 

VOG (verklaring omtrent gedrag) aan. Daarna ontvangt de vrijwilliger van de Dienst Justis 

(Screeningsautoriteit Ministerie van Veiligheid en Justitie) een e-mail bericht met vermelding dat de 

VOG klaarstaat. Via DigiD kan deze worden geprint en overhandigd worden. 

Het bestuur heeft een interne en een externe vertrouwenspersoon aangesteld. 

De vrijwilliger valt onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Beuningen. 
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Twee keer per jaar geeft het bestuur uitleg over de stand van zaken van “Het Dijkmagazijn” met 

betrekking tot toekomstplannen en financiën. 

 

Waardering voor vrijwilligers: 

De vrijwilliger ontvangt geen vergoeding. Eventuele reiskosten kunnen vergoed worden. 

Uitzondering hierop: schoonmaak gebouw (€ 75,--/jaar in juni), waskosten  (€ 50,--/jaar in januari). 

Een aantal keren per jaar worden voor alle vrijwilligers vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd en 

1x per jaar een uitstapje. 

Voor de terrasmedewerkers wordt in oktober het seizoen met een bijeenkomst afgesloten. 

Voor overige vrijwilligers wordt het jaar in december met een eindejaarsbijeenkomst afgesloten. 

 

Aanspreekpunt voor vrijwilligers 

Het aanspreekpunt voor vrijwilligers is onze beroepskracht, tenzij anders geregeld. Hij /zij is degene 

die de vrijwilligers aanstuurt en begeleidt. Hij kan ook relevante cursussen aanbieden. 

 

Tot slot 

Waar dit stuk niet in voorziet, besluit het bestuur. 

 

Beuningen,  26 mei 2020 

 

 

 


