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Huisregels voor vrijwilligers van de Stichting
Christelijke Mantelzorghulp.
Dit document vormt samen met het
Reglement van de Stichting
Christelijke Mantelzorghulp
(voortaan Mantelzorghulp
genoemd) het Huishoudelijk
reglement.
Zowel mannen als vrouwen kunnen
zich aanmelden als vrijwilliger. Bij
aanmelding van een vrijwilliger is
er een gesprek met de coördinator.
Zij vraagt in dit gesprek onder
andere naar de motivatie van de
vrijwilliger.
De vrijwilliger
dient (meelevend) lid van
één van de protestantse kerken
van Rijssen te zijn,
is minimaal een dagdeel
per week beschikbaar voor het
werk van de Mantelzorghulp,
respecteert de normen en
waarden van de hulpvrager en
eerbiedigt de privacy. Niets wat
hij/zij hier hoort of ziet, mag naar
buiten gebracht worden,
dient zoveel mogelijk de 6wekelijkse groepsbijeenkomsten te
bezoeken,
houdt rekening met een
opzegtermijn van 3 weken.
Vrijwilligers worden in principe niet
ingezet bij eigen familie, of de
familie moet hier nadrukkelijk om
vragen en de vrijwilliger moet dit
zelf ook willen.
Problemen tussen hulpvrager en
vrijwilliger dienen in de eerste
instantie onderling opgelost te
worden. Als dit niet lukt zal de
coördinator proberen het probleem
op te lossen.
De Mantelzorghulp verzorgt
minimaal tweemaal per jaar een

thema-avond, ook worden er
regelmatig cursussen aangeboden,
zoals reanimatie, tiltechniek. Het is
de vrijwilliger vrij hieraan mee te
doen. Eenmaal per jaar wordt de
vrijwilliger een gezellige avond
aangeboden. Met de kerst ontvangt
de vrijwilliger een attentie. De
vrijwilliger ontvangt geen
vergoeding voor het werk. Alleen
werkelijk gemaakte kosten, zoals
autokosten (€ 0.31 per km) worden
vergoed. Bij huwelijksjubileum of
geboorte ontvangt de vrijwilliger
een attentie t.w.v. € 15,00.
De vrijwilliger is verzekerd voor WA
en ongevallen, zie voor verdere
informatie het reglement. Deze
verzekeringen gelden alleen tijdens
uitoefening van het werk voor de
Mantelzorghulp en op weg van en
naar de hulpvrager.
Vrijwilligers van de Mantelzorghulp
ondertekenen bij de aanmelding
een vrijwilligersovereenkomst.
Hierin verklaren zij het eens te zijn
met de regels, rechten en plichten.
Deze regels gelden zowel voor de
vrijwilliger als voor de
Mantelzorghulp.

File: HuisregelsMzh1.docx Geldig vanaf 1-1-2014

Stichting
Christelijke
Mantelzorghulp
Haarstraat 83
7462 AL Rijssen
Tel: 0548-541755
Mail:
Info@ma
ntelzorgh
ulp.nl
Web:
www.man

telzorghul
p.nl

Vrijwilligersovereenkomst

Ondergetekende verklaart hierbij
dat hij/zij zich met ingang van
…………… beschikbaar stelt als
vrijwilliger van de Mantelzorghulp.
Tevens verklaart hij/zij het eens te
zijn met huisregels en het
huishoudelijk reglement en belooft
zich hieraan te zullen houden.

Rijssen d.d
…………………………………

Naam:
…………………………………
Handtekening vrijwilliger:
……………………………….

