Bijlage 5 statuten en H.H.R. RBvV
Vrijwilligersbeleid RBvV
Voor wie bestemd:
Het vrijwilligersbeleid is bestemd voor vrijwilligers die werkzaamheden verrichten op
verzoek en ten behoeve van de RBvV.
Daaronder vallen niet vrijwilligers die werken ten behoeve van Units en/of
verenigingen. De Units en verenigingen hebben de verantwoordelijkheid zelf een
vrijwilligersbeleid te hanteren.
Tot de vrijwilligers van de RBvV behoren:
 Leden van de Raad van Commissarissen
 Leden van het Bouw Bureau
 Leden van de Commissie van Geschillen
 Leden van de Commissie van Advies
 Leden van de Tuinkeuringscommissie
 Leden van project of werkgroepen (op ad hoc basis uitsluitend door de RBvV
samengesteld)
Wat valt onder het vrijwilligersbeleid:
 Ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering (zie bijlage)
 Onkostenvergoeding
 Educatie
 Voorzieningen
 Waardering
Onkostenvergoeding:
Met ingang van 2008 wordt de diverse vrijwilligers de volgende
onkostenvergoedingen in het vooruitzicht gesteld.
Leden van de Raad van Commissarissen:
Op basis van 6 RvC vergaderingen per jaar krijgt elk lid per vergadering
presentiegeld van € 25,-- per persoon, ter dekking van alle onkosten inclusief
gemaakte reiskosten.
Leden van het Bouwbureau:
Omdat het bouwbureau frequent en continu werkzaam is met betrekking tot alle
bouwaspecten op locaties en het bondsbureau, ontvangen de leden individueel
een onkostenvergoeding van € 25,-- per bouwvergadering, hertaxatie of
tuinnameting enz., met een maximale uitloop tot het fiscaal toegestane bedrag ter
dekking van alle onkosten, inclusief gemaakte reiskosten.
Leden van de Commissie van Geschillen
Leden van de Commissie van Advies
Leden van RBvV-werk of projectgroepen
Deze vrijwilligers ontvangen een presentiegeld van € 25,-- per vergadering ter
dekking van alle onkosten, inclusief gemaakte reiskosten.
Leden van de Tuinkeuringscommissie:
De complexkeurders ontvangen individueel per keuringsronde (basis 4 x per jaar en
één gezamenlijk evaluatiegesprek) een vergoeding van 25,-- ter dekking van alle
onkosten, inclusief gemaakte reiskosten.
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Educatie:
Alle RBvV vrijwilligers kunnen jaarlijks, door middel van een opgave aan het bestuur,
een verzoek indienen om door middel van cursussen etc. hun kennis met betrekking
tot hun werkzaamheden te vergroten.
Indien het bestuur instemt met het verzoek worden de kosten hiervan in alle
redelijkheid vergoed.
Voorzieningen:
Alle RBvV vrijwilligers kunnen jaarlijks, door middel van een opgave aan het bestuur,
een verzoek indienen om te kunnen beschikken over de vereiste middelen om hun
werk goed te kunnen uitoefenen.
Indien het bestuur instemt met het verzoek worden de kosten hiervan in alle
redelijkheid vergoed.
Waardering:
De RBvV waardeert al het werk van haar vrijwilligers in bijzondere mate. Daarom
organiseert het bestuur van de RBvV met ingang van 2008 jaarlijks een vrijwilligersdag
waarop de vrijwilligers met hun partners een speciaal programma wordt
voorgeschoteld.
Tenslotte.
In alle gevallen waarin dit vrijwilligersbeleid niet voorziet beslist het bestuur van de
RBvV.
Vrijwilligersspeld:
De vrijwilligersspeld is bedoeld om mensen die jarenlang een intensieve bijdrage
leveren of geleverd hebben ten behoeve van een bij de RBvV aangesloten
volkstuinvereniging op een officiële manier te bedanken.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersspeld:
 De vrijwilliger wordt door het bestuur van de vereniging bij het bestuur van de
RBvV voorgedragen
 De vrijwilliger moet minimaal 12 ½ jaar actief zijn bij de betreffende
volkstuinvereniging.
Aanvragen om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersspeld worden over het
algemeen ingediend bij:
 Afscheid
 Het bereiken van een bijzondere leeftijd ( 65, 75, 80, 85 enz.)
 Bij een jubileum
Een jubilerende vereniging kan ook een vrijwilliger voordragen voor de speld. In zo’n
situatie moet de vrijwilliger minimaal 15 jaar actief zijn bij de betreffende organisatie.

