Stage-, junior- en seniorvrijwilligeraanmelding Huttendorp Schollevaar 2019
Voor- en achternaam: ________________________________________ Geboortedatum: ________________________
Adres: _____________________________________________________ Woonplaats: ____________________________
Telefoon thuis: _________________ Eigen mobiel:________________ Eigen email: ____________________________
Ben je al eerder vrijwilliger geweest bij het Huttendorp of heb je een keer meegedaan als deelnemer?

□Ja □Nee

Omcirkel welke dag/dagen je gaat komen? Vr 23-8, Za 24-8, Zo 25-8, Ma 26-8, Di 27-8, Wo 28-8, Do 29-8, Vr 30-8
Maatschappelijke stagiairs dienen ivm een zorgvuldige beoordeling op alle weekdagen 26 t/m 30-8 aanwezig te zijn.
Geef aan bij welke activiteit(en) je liever niet ingedeeld zou willen worden (kunnen we helaas niet 100% garanderen):
__________________________________________________________________________________________________
Op welke school zit je? _________________________________________ Klas (in 2018-2019), ____________________
Maatschappelijke stage:

□Ja □Nee

□Ja □Nee
Modelgedragscode overhandigd gelezen en akkoord: □Ja

Aanwezig bij de overnachting (<18 jaar moet toestemmingsformulier invullen):

Basis (spel)regels overhandigd gelezen en akkoord:

□Ja

Bedenk je dat we naast veel plezier van al onze vrijwilligers ook een hoge mate van verantwoordelijkheid t.o.v. hun taak
verwachten en op 100% inzet rekenen. Je hebt je opgegeven voor één of meerdere dagen en er is bij het maken van het
weekprogramma erop gerekend dat je deze dag/dagen ook daadwerkelijk aanwezig bent, zonder jouw hulp kan een
geplande activiteit zomaar ineens niet doorgaan! Als er een uitzonderlijke reden is waardoor je een dag niet kunt komen
(bijvoorbeeld doktersbezoek bij ziekte) moet je dit vóór 08.00 uur telefonisch doorgeven aan de organisatie!
Verder is het nog belangrijk om te weten dat we niet zitten niet te wachten op ‘’grote kinderen’’ die na hun basisschool
nog ‘’even een jaartje extra komen huttenbouwen’’ en wij als organisatie de zorg voor hen als bijkomende taak hebben.
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de toebedeelde taken is een absolute voorwaarde en al eerder als
begeleider hebben meegedaan een meerwaarde! dat we naast veel plezier van al onze vrijwilligers ook een hoge mate
van verantwoordelijkheid t.o.v. hun taak verwachten en op 100% inzet rekenen.
Aan het als vrijwilliger werken met (jonge) kinderen zijn door de overheid strenge regels gesteld. Volgens de ingevulde
eigen opgave verklaart de vrijwilliger dat er geen justitiële- of andersoortige redenen zijn waardoor hij/zij niet met
kinderen jonger dan 16 jaar kan of mag werken. Eventueel kan er door Huttendorp Schollevaar een Verklaring omtrent
het gedrag (VOG) worden aangevraagd en betaald. Wanneer deze niet (tijdig) kan worden overlegd zal de vrijwilligersaanmelding komen te vervallen. Door het ondertekenen van dit vrijwilligerscontract verbind de vrijwilliger zich aan het
evenement Huttendorp Schollevaar 2018 en geeft aan de (spel)regels te hebben ontvangen, goed gelezen te hebben,
zich naar beste kunnen in te zetten en dit contact inclusief bijbehorende (spel)regels volledig te zullen naleven.
Naar waarheid ingevuld en ondertekend op _____ / _____ / 2019
Ondertekening voor akkoord bestuurslid HDS:

Ondertekening voor akkoord stagiair/junior/seniorvrijwilliger:

Naam: _______________________________________ Naam: ______________________________________________
Handtekening: _________________________________ Handtekening:________________________________________

● Stichting Huttendorp Schollevaar
● Postbus 5219 ● 2900 EE
● KvK Rotterdam 57713219

● Capelle aan den IJssel

● IBAN NL54 ABNA 0504 1619 38

● www.HuttendorpSchollevaar.nl

● info@HuttendorpSchollevaar.nl

