Vrijwilligerswerkbeleid vereniging ‘Buitenplaats in den Olden Bongerd’
‘Buitenplaats in den Olden Bongerd’ te Winterswijk-Miste is een vereniging van eigenaren
met een bestuur. Bestuursleden van de vereniging hebben behalve een aantal vastgelegde
verplichtingen via wet, statuut en huishoudelijk reglement ook de mogelijkheid om een
eigen invulling te geven aan het bestuurswerk wat inhoud en inzet betreft. De hoofdtaken
van de bestuursleden bevatten; beheren en onderhouden huur-verhuur, parkgroen, park
infrastructuur, secretariaat, voorzitterschap en penningen. De mogelijkheid een eigen
invulling te geven aan het bestuurswerk, maakt deze vorm van vrijwilligerswerk extra
aantrekkelijk. Het is belangeloos, en de voldoening is leuk en uitdagend werk, een bijdrage
leveren aan een mooi park, resultaten boeken in het belang van een goed lopende
vereniging.
Vrijwilligerswerk.
Naast het bestuurswerk heeft de vereniging commissies, zoals in het huishoudelijk
reglement vastgesteld en vrijwilligers die een klus of meerdere klussen doen. De vereniging
staat voor zelfwerkzaamheid en wil dit stimuleren door enerzijds afgebakende klussen aan te
bieden, waardoor ieder lid naar eigen inzicht en tijd de klus kan klaren. Deze klussen
variëren van groenonderhoud, schoonhouden van materialen, organisatie van een
ledenactiviteit of uitzoeken van juridische kwesties. Jaarlijks wordt aan leden een brief
verstuurd waarin zij zich kunnen melden voor een klus. Ieder lid heeft vaardigheden en
talenten, die zij uiteraard op eigen verzoek of op uitnodiging kunnen inzetten.
De vereniging heeft een gevarieerd vrijwilligerspool (15 vrijwilligers inclusief bestuursleden).
Deze vrijwillige inzet verdient aandacht en waardering.
Huidige afspraken wat betreft vrijwilligerswerk zijn:
1. De bestuursleden kunnen jaarlijks een tegemoetkoming krijgen in de vorm van een
bon of etentje, waarvan de waarde vastgesteld wordt door de penningmeester en
voorzitter i.o.m. de bestuursleden.
2. Bestuursleden die specifieke reizen moeten maken ten behoeve van hun
bestuurswerk krijgen hun reis vergoed op basis van 30 cent per kilometer.
3. Bestuursleden die voor hun bestuurswerk op het park aanwezig zijn en tevens
gebruik maken van een verblijf in hun recreatiewoning krijgen geen vergoeding.
4. Alle kosten gemaakt ten behoeve van het bestuurswerk worden na overhandiging
van bonnen vergoed.
5. Indien vrijwilligers materialen aanschaffen ten behoeve van hun vrijwilligersklus, dan
dient men dat van te voren door te geven aan de penningmeester.
Waardering
Jaarlijks kunnen vrijwilligers bij structurele klus een waardering krijgen. Dit kan variëren van
een bon, een aandenken, een lunch enzovoort nader in te vullen door het bestuur.
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