AANPASSING VRIJWILLIGERSBELEID ARV ACHILLES
Het bestuur en Platform van Achilles zijn van mening, dat er binnen onze vereniging door alle
leden een bijdrage geleverd moet worden om de vereniging draaiende te houden. Hoewel het
altijd een goed gebruik was dat dit op vrijwillige basis gebeurde, is het noodzakelijk geworden om
de werving van vrijwillige bijdragen meer gestructureerd aan te pakken; het wordt in onze
geïndividualiseerde maatschappij steeds moeilijker om vrijwilligers te werven.
Bestuur en Platform hebben hiertoe de volgende voorwaarden opgesteld:
1. Ieder lid doet jaarlijks vrijwilligerswerk met een tijdsbelasting gelijk aan 2 dagdelen.
2. Een dagdeel is een ochtend, middag of avond met een tijdsduur van 4 uur. Op jaarbasis wordt
dus minimaal 8 uur vrijwilligerswerk uitgevoerd.
3. De verplichte bijdrage geldt voor leden tussen de 16 en 70 jaar. De peildatum hiervoor is 1
januari van het betreffende jaar. Vrijgesteld hiervan zijn de Recreanten G.
4. De vrijwilligerswerkzaamheden zijn ingedeeld in een overzicht. De leden kunnen hun voorkeur
opgeven via het invulformulier dat jaarlijks zal worden toegestuurd, hiermee zal zoveel
mogelijk rekening worden gehouden.
5. Leden die ervoor kiezen om geen vrijwilligerswerk uit te voeren, dienen dit om te zetten in
een jaarlijkse financiële bijdrage. Op dit moment (2016) is deze bijdrage € 35,00
6. De hoogte van deze financiële bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in Algemene
Ledenvergadering.
7. Het is niet mogelijk vrijwilligerswerk voor een ander lid uit te voeren.
8. De ‘coördinator vrijwilligerswerk’ houdt de administratie bij en verdeelt de verschillende
werkzaamheden samen met de coördinatoren van de diverse werkgroepen.
9. De coördinatoren bepalen gezamenlijk of een vrijwilliger aan zijn bijdrage heeft voldaan. Bij
twijfel beslist het bestuur.
10. Aan het begin van elk kalenderjaar worden leden via een invulformulier uitgenodigd om hun
keuze aan vrijwilligerswerk op te geven. Indien de voorkeur niet gehonoreerd kan worden, zal
het lid hierover tijdig geïnformeerd worden. Er wordt dan naar een alternatief gezocht.
11. Bij leden die kiezen voor de financiële bijdrage, zal deze in het 2e kwartaal, volgend op het
betreffende verenigingsjaar, worden geïncasseerd.
12. Voor nieuwe leden aangemeld voor 1 juli, geldt de volledige regeling. Bij aanmeldingen tussen 1
juli en 1 oktober geldt de regeling voor 50%: dus 1 dagdeel vrijwilligerswerk of een financiële
bijdrage van € 17,50. Nieuwe aanmeldingen na 1 oktober zijn voor het betreffende
kalenderjaar vrijgesteld van de regeling.
13. Afmeldingen als lid voor 1 april zijn vrijgesteld van de regeling. Voor afmeldingen tussen 1 april
en 1 juli geldt de regeling voor 50%, voor afmeldingen na 1 juli geldt de volledige regeling.
14. Leden die zonder geldige reden op geen enkele wijze gehoor geven aan de bijdrage zoals
hierboven omschreven, kunnen volgens onze regels conform het huishoudelijk reglement
worden geschorst.
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