
Stichting Jong & Geliefd

Belongingsbeleid
Het werk van Stichting Jong & Geliefd wordt verricht door alleen
maar vrijwilligers. Bestuursleden, teamleden van de
avonturenkampen en vrijwilligers ontvangen géén loon voor de uren die ze
maken. Bestuursleden en teamleden van de avonturenkampen kunnen wel
voorgeschoten kosten declareren, zoals gereden kilometers of reiskosten met het
OV.

Om een declaratie goed te keuren, moet een ondertekend declaratieformulier én
een bon of ander geldig betaalbewijs bij de penningmeester ingediend worden.
Daarnaastmoet demeerderheid van het bestuur erover eens zijn, dat het gaat om
kosten die gedeclareerd mogen worden.

Wel vinden we dat het werk van vrijwilligers gewaardeerd moet worden en
daarom willen we hen graag bedanken voor de uren die ze in onze projecten
hebben geïnvesteerd. Om die reden hebben we budget vrijgemaakt van €5 per
persoon per jaar voor elke vrijwilliger die actief aan een van onze projecten heeft
meegewerkt en elk teamlid van de avonturenkampen. De vrijwilligerscoördinator,
die deel uitmaakt van het team van de avonturenkampen, bedenkt in welke vorm
dit bedankje gegoten wordt en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
Voorbeelden van bedankjes kunnen onder andere een klein cadeautje voor iedere
vrijwilliger zijn, of een diner of gezellige avond met de gehele groep.

Echter vinden we dat bestuursleden één keer per jaar bedankt mogen worden
voor het werk dat zij voornamelijk veel achter de schermen doen. Daarom is er
budget vrijgemaakt van €5 per bestuurslid per jaar, waarmee een klein bedankje
betaald kan worden. Een van de teamleden uit het team van de
avonturenkampen bedenkt in welke vorm dit bedankje gegoten wordt en is
verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Voor de training van onze vrijwilligers laten we, afhankelijk van het onderwerp,
ZZP‘ers of werknemers van andere organisaties komen die ervaring met het
onderwerp hebben en daarover een workshop kunnen geven. We betalen hun
tegen een marktconform tarief.

Omgoede kwaliteit van deworkshops te waarborgen, is het belangrijk dat voor de
avonturenkampen externe workshopleiders uitgenodigd worden. Deze betalen
we tegen een marktconform tarief.


