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NVT Beleid waardering vrijwilligers
Voor de NVT wordt aangesloten bij de definitie van vrijwilliger(swerk):
De traditionele definitie van vrijwilligerswerk is:
'werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van
anderen of de samenleving'.
Zoals uit de definitie blijkt, heeft vrijwilligerswerk een aantal kenmerken:
Het is onbetaald, Het is niet verplicht, Het komt ten goede van anderen of de samenleving, Er is een
zekere mate van organisatie
De omschrijving komt van de website van van de organisatie Movisie:
(Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak
van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid).

Het te volgen beleid voor de waardering van vrijwilligers bestaat uit:
1. De vrijwilligers gezamenlijk (bestuur maar ook andere actieve vrijwilligers) jaarlijks een voor
hen georganiseerde bijeenkomst aanbieden om hen te bedanken voor hun inzet. Het buffet
en de (normale) drank is onderdeel van de dankbetuiging. Anders gezegd deze bijeenkomst
komt volledig voor rekening van de kas van de NVT.
2. Op die avond een dankwoord van de voorzitter met vooral de nadruk op:
a) het belang van de vrijwilligers voor de NVT en haar leden;
b) de bevordering van de onderlinge band op die avond;
c) het uitwisselen van (nieuwe) ideeën.
3. Door vrijwilligers gemaakte onkosten (materialen e.d., geen reis- en telefoonkosten) dienen
vergoed te worden, zo zij hier behoefte aan hebben.
4. Bij elk evenement de vrijwilligers die het evenement mogelijk hebben gemaakt of daaraan
hebben bijgedragen met name noemen en het liefst “naar voren halen”.
5. Waardering door na elk evenement de vrijwilligers met naam en toenaam (en eventueel
foto) te bedanken op de website en via een directe mail van de voorzitter.
6. Een aanzienlijke reductie op de “entree”kosten van die evenementen waar door de vrijwilliger een aanzienlijke bijdrage aan is geleverd. Alleen voor de vrijwilliger zelf en niet voor familieleden of vrienden die naar het evenement worden meegenomen. En uitsluitend voor
het evenement waaraan is meegewerkt.
7. De mogelijkheid een stukje over ‘hun’ activiteit voor de nieuwsbrief te schrijven.
8. Op de website worden zowel de evenementencommissie als de vrijwilligers vermeld.
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