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Reglement Stichting Christelijke Mantelzorghulp
Dit reglement is een aanvulling op de Huisregels voor de vrijwilligers van de Stichting Christelijke
Mantelzorghulp (voortaan Mantelzorghulp genoemd). Beide documenten samen vormen het
Huishoudelijk reglement voor de Mantelzorghulp.
De Mantelzorghulp ondersteunt mantelzorgers, bezoekt eenzame mensen en verleent hulp ter
overbrugging bij overplaatsing naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Ook verleent de
Mantelzorghulp haar medewerking aan terminale thuishulp.
De vrijwilligershulp wordt alleen aanvullend op de professionele zorg en de mantelzorg gegeven.
Een vrijwilliger mag niet ingezet worden om een professionele kracht te vervangen, dit geldt ook bij
‘probleem uren’ en vakantie van de thuiszorg. Bij intensieve hulpverlening zal er regelmatig een
evaluatie met de vrijwilliger en met de hulpvrager plaatsvinden. Hierbij kan ook een
vertegenwoordiger van de professionele thuiszorg, de wijkverpleging of een arts aanwezig zijn.
Het werkgebied van de Stichting Christelijke Mantelzorghulp omvat de gemeente Rijssen-Holten,
inclusief Zuna, Notter en Elsen. Iedereen die binnen dit werkgebied woont, kan een beroep doen op
de Mantelzorghulp, ongeacht zijn of haar levensbeschouwing.

De vrijwilliger is voor Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd op een door het bestuur
afgesloten WA-verzekering. De Gemeente Rijssen-Holten heeft voor alle vrijwilligers binnen
de gemeente, die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald
werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of samenleving waarbij een
maatschappelijk belang wordt gediend, een collectieve secundaire VNG
Vrijwilligerspolis afgesloten. De verzekering die via de Gemeente loopt is secundair.
(behalve de ongevallenverzekering)
De Mantelzorghulp ontvangt subsidie van de overheid via de Gemeente Rijssen-Holten (WMO) en
van het ministerie (terminale thuishulp). De Mantelzorghulp kan, bij onvoldoende financiële
middelen, een beroep doen op een bijdrage vanuit de aangesloten diaconieën. Dit volgens de
verdeelsleutel van het aantal (doop)leden.
Het bestuur vergadert minimaal viermaal per jaar. De vergaderdata worden van tevoren in een
vergaderrooster vastgesteld. De coördinator van de Mantelzorghulp verzorgt hiervoor een
kwartaaloverzicht met informatie over hoeveel maal en hoeveel uren er hulp verleend is. Ook wordt
er een uitsplitsing gemaakt naar soort hulp en naar de kerkelijke achtergrond van de hulpvrager.
Elk kalenderjaar wordt afgesloten met een jaarverslag.
In verband met privacy en de wet op de persoonsregistratie worden gegevens van hulpvrager en
vrijwilliger alleen gebruikt voor eigen doeleinden. De gegevens worden nooit aan derden
doorgegeven.
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