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Inleiding 
Het bestuur, allen vrijwilligers, kan niet zelf alle taken, die nodig zijn voor het realiseren van onze 

doelstellingen, uitvoeren op het door haar gewenste (en vereiste) professionele niveau zonder de 

inzet van vrijwilligers. Bovendien stellen donoren, organisaties als het CBF en de maatschappij als 

geheel steeds hogere eisen aan Goede Doelen en ontwikkelingswerkorganisaties. Om hierop een 

antwoord te kunnen geven is de inzet van vrijwilligers noodzakelijk. En vandaar dat het bestuur de 

hulp van vrijwilligers zeer op prijs stelt en promoot. 

Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid 
 Vergroten van de betrokkenheid van vrijwilligers  

 Behouden huidige vrijwilligers 

 Uitbreiden van het vrijwilligersbestand 

Vergroten betrokkenheid van vrijwilligers 
Het vergroten van de betrokkenheid van de vrijwilligers vereist tweezijdige communicatie. 

Het bestuur zal de vrijwilligers regelmatig informeren over de stand van zaken binnen de stichting: 

 Uitgangspunten van de stichting 

 Voortgang ondersteunde projecten 

 Ontwikkelingen in Indonesië 

 Partnerorganisaties 

 Doelgroepen 

 Werkgebieden 

 Beleid en strategie 

De vrijwilligers bieden hun visie op de geschetste situatie. Deze evaluatie die het stichtingsbestuur 

samen met de vrijwilligers houdt zal binnen het bestuur besproken worden en tot eventuele 

aanpassingen in het beleid en strategie leiden. 

Behouden huidige vrijwilligers 
Het behouden van de huidige vrijwilligers is erg belangrijk. De meeste mensen helpen al vele jaren en 

dat wordt meer gewaardeerd door de stichting dan zij kan beschrijven. Het bestuur van stichting 

Nederland-Batam hoopt door het uitbreiden van de betrokkenheid van de vrijwilligers haar huidige 

vrijwilligers te behouden. 

Uitbreiden van het vrijwilligersbestand 
Interne en externe ontwikkelingen noodzaken de stichting haar vrijwilligers bestand uit te breiden. 

Het stichtingsbestuur hoopt dit op de volgende manieren te realiseren: 

 Door bij de mensen binnen het netwerk van de stichting te informeren of zij zelf (of iemand 

die zij kennen) zich als vrijwilliger willen inzetten voor stichting Nederland-Batam. 

 Belangstellenden te benaderen of zij interesse hebben als vrijwilliger actief te worden. 

 Oproepen via de website, de nieuwsbrieven en via massamedia. 
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Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Taken 
De taken van de vrijwilligers verschillen per individuele vrijwilliger. In samenspraak met het 

stichtingsbestuur besluit iedere vrijwilliger zelf welke taken hij of zij op zich wil nemen. Indien 

gewenst zal het bestuur in samenspraak met de vrijwilliger een taakomschrijving. 

Bevoegdheden 
De vrijwilligers zijn bevoegd tot het uitvoeren van de activiteiten de behoren bij hun taken. Welke 

bevoegdheden dat zijn en in welke mate vrijwilligers bevoegd zijn wordt in overleg met het bestuur 

bepaald. 

Verantwoordelijkheid 
Vrijwilligers van de stichting werken onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.  

Onkostenvergoeding 
Het bestuur, de kascommissaris, medewerkers en vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in. Een 

redelijke vergoeding van kosten, die gemaakt zijn voor de stichting en voor werk dat buitengewoon 

veel tijd in beslag neemt, wordt niet als bezoldiging gezien. 

Communicatie met de vrijwilligers 
Zie communicatieplan 


