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Algemeen.  
Artikel 1  
 
1.   Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 

Statuten van het V.O.C. Vechtdal. 
 
2.      Het huishoudelijk reglement van het V.O.C. Vechtdal is vastgesteld door het bestuur op 

30 dec 2021 en wordt ter goedkeuring voorgelegd op de algemene 
vrijwilligersvergadering.  

 
3.       De Statuten en het huishoudelijk reglement staan ter beschikking van de vrijwilligers 
          en alle bezoekers op de website. 

 
Algemene vrijwilligers vergadering.  
Artikel 2 
 
1.      De algemene vrijwilligersvergadering wordt gehouden op een door het bestuur  

   te bepalen tijd, datum en locatie.  
 
2.   Tijdens de algemene vrijwilligersvergadering wordt een vaste agenda gehanteerd. 
 
3.      Onderwerpen die niet in de agenda voorkomen, kunnen niet behandeld worden.  

.  
4.   Over een onderwerp dat niet op de agenda vermeld is, kan geen rechtsgeldig besluit 

genomen worden.   
 
Kascommissie. 
Artikel 3 
  
1.       De kascommissie bestaat uit twee bestuursleden, en één vrijwilliger/schaduw  
          vrijwilliger. 
 
2.      Op de algemene vrijwilligersvergadering brengt de kascommissie, bij monde van één  
         van de kaskommissieleden verslag uit over hun bevindingen van de kascontrole. 
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Richtlijnen bij ziek zijn of bijzonderheden. 
Artikel 4 
 
1.      Ziek zijn: 

  Bij een ziekte langer dan een week, ontvangt de vrijwilliger een kaart namens het  
         V.O.C. Vechtdal. 

 
2.      Opname: 
         Bij een ziekenhuis opname ontvangt de vrijwilliger een kaart namens het  
         V.O.C. Vechtdal. 
      
          Bij langer dan twee weken ziek zijn of opname, ontvangt de vrijwilliger  
          een VVV bon, bloemen of fruitmand ter waarde van € 15,00 namens het  
          V.O.C. Vechtdal. 

 
3.      Bij overlijden: 
         Bij het overlijden van eerstegraads familie lid van de vrijwilligers, ontvangt de  
         vrijwilliger een kaart namens het V.O.C. Vechtdal. 

 
4.      Verjaardagen: 
         Iedere vrijwilliger/ schaduwvrijwilliger ontvangt, namens het V.O.C. Vechtdal, op  
         zijn/haar verjaardag een kaart. 
 
5.      Iedere vrijwilliger/ schaduwvrijwilliger ontvangt op zijn/haar 75ste verjaardag, 

  namens het V.O.C. Vechtdal, een VVV bon, bloemen of geschenk ter waarde 
  van € 20.00. 

 
6.      Wanneer de vrijwilliger/ schaduwvrijwilliger.  

   Na een periode van 3 jaren beëindiging ontvangt, de vrijwilliger/  
   Schaduwvrijwilliger, namens het V.O.C. Vechtdal, een VVV bon, bloemen of geschenk 
   ter waarde van € 20.00 

 
7       Wanneer een bestuurslid na een periode van 3 jaren beëindigd, 
         ontvangt, namens het V.O.C. Vechtdal, een VVV bon, bloemen of geschenk ter waarde 
         van € 50.00 
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Bestuur. 
Artikel 5  
 
1.   Een nieuw bestuurslid wordt gekozen door de overige bestuursleden en de 

vrijwilligers.  
 
2.   Vrijwilligers worden door het bestuur aangenomen. Het moet passen in de groep.  

 
3.      Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun  
         Taak, richten de bestuurders zich naar het belang van het V.O.C. Vechtdal. 
 
4.   Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

 
5.     Onder het bestuur valt, het beheer van de onderstaande regels. 
  a    de vrijwilligers. 
  b    de uitvoering van door de algemene vergadering genomen besluiten. 
  c        het toezicht op de naleving van de statuten en huishoudelijk reglement. 
  d    benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van het 

V.O.C. Vechtdal. 
 
6.      Kosten gemaakt, voor het bijwonen van landelijke bestuursvergaderingen/ bezoek aan 

  V.O.C`s en evenementen, die het V.O.C Vechtdal ten goede komen, kunnen worden  
  gedeclareerd.  
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Bestuur taken. 
Artikel 6 
 

1.      Het dagelijks bestuur, bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 

2. Taken van de voorzitter:  
   Geeft leiding aan en houdt toezicht op de gehele stichting. Hij/zij vertegenwoordigt  
   bij alle officiële gelegenheden het V.O.C. Vechtdal, tenzij hij/zij deze taak aan een    
   ander bestuurslid heeft overgedragen. 

 

3. Taken van de secretaris: 
 Behandelt de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur,  
   a  stelt in overleg met de voorzitter en penningmeester de agenda op voor 
         de bestuursvergadering. 
 b  notuleert bestuursvergaderingen. 
 c  behandelt in/en uitgaande post. 
   d    archiveert digitaal de documentatie.    

 

4. Taken van de penningmeester: 
  Hij beheert de financiën van het V.O.C. Vechtdal. 

  a  het innen van de aan de stichting toekomende gelden.  
  b  boekt alle ontvangsten en uitgaven. 

c  brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand,  
 baten en lasten over het afgelopen stichtingsjaar en een begroting voor 
 het komende stichtingsjaar. 

 

Vrijwilliger.  
Artikel 7 
 

1  Iedere vrijwilliger die aangenomen is, ontvangt een kopie van de huishoudelijk- 
          reglement van het V.O.C. Vechtdal, tevens ontvangt de vrijwilliger een  
  kenbare overhemd en wordt aangemeld bij de Wavin portier voor de  
          toegangssleutel van het V.O.C. gebouw.  
 

2  De vrijwilliger ondertekent de volgende formulieren, inschrijfformulier nieuwe 
vrijwilliger, toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens en beeldmateriaal 
en toestemmingsverklaring AVG. 

 

3   Bij beëindiging vrijwilliger, levert hij/zij zijn/haar eigendommen van het V.O.C. 
Vechtdal in bij het bestuur. 
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Taken Vrijwilliger. 
Artikel 8 
 

1 Het ontvangen van gasten en voorzien van koffie, thee en koekjes enz. 
 
2       Heeft een luisterend oor. 
 
3 Het verzorgen en onderhouden van het V.O.C. Vechtdal  
          ( en huishoudelijk taken ). 
 
4        Representatief voorkomen, (netjes en schoon) 
 
5 Wanneer een vrijwilliger taken op zich neemt, zoals bij voorbeeld    

naaiwerk, schilderen, timmerklusjes of overige werkzaamheden dient de  
vrijwilliger het ook na te komen. 
 

6        De vrijwilliger wordt ingeroosterd voor zijn/haar dienst als gastheer/gastvrouw. 
 
7        De vrijwilliger behoort naar eer en geweten tewerk te gaan met de  
          eigendommen van het V.O.C. Vechtdal. 
 
8 Respectvol met collega’s en gasten om te gaan. 
 
9         De vrijwilliger heeft zich in 2021 voor de ANBI ingezet als vrijwilliger zoals bedoeld in   
           artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.1 
    
           Het V.O.C. Vechtdal heeft de financiële mogelijkheden om de vrijwilliger dat bedrag te  
           kunnen vergoeden. De vrijwilliger zit af van zijn vergoeding, en heft de mogelijkheid 
           om € 1800,00 te vorderen bij de belasting voor zijn werkzaamheden als vrijwilliger  
           bij de stichting V.O.C. Vechtdal. 
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De normen en waarden van het V.O.C. Vechtdal. 

Artikel 9 
 
 1.      Heb respect voor een ander. De mening van de vrijwilliger mag gehoord worden. 
          In dat kader geldt dat we niet over elkaar, maar met elkaar praten.  
 
 2       Presteer naar eigen kunnen. Een waardering is ook op zijn/haar plaats. 
 
3.      Kom afspraken na dat geldt voor iedereen die betrokken is bij het  
          V.O.C.  Vechtdal. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken. 
 
 4       Heb plezier in wat je doet, zorg dat plezier altijd boven aan staat. Mocht er om  
          welke reden dan ook geen plezier meer zijn, bespreek dat dan met de direct 
          betrokkenen, en evt. met een bestuurslid, opdat er naar een oplossing  
          kan worden gezocht.  
 
 5.      De stichting is niet verantwoordelijk bij vermissing of diefstal,  
          Let op uw eigendommen en blijf van andermans eigendom(men) af. 
          Mocht je toch iets kapot/steelt, zijn wij als bestuur, genoodzaakt jou  
          aansprakelijk te stellen, ( Zo nodig aangiften doen bij de politie ). 
 
6.       Het meevoeren van alcoholische drank(en) is niet toegestaan,  
          tenzij het Bestuur anders beslist. 
 
7.  Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals 

bedoeld in de Opiumwet, binnen het V.O.C. Vechtdal te gebruiken, te bereiden, te 
verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te 
hebben. Wanneer één of meer van bovenstaande handelingen geconstateerd 
wordt/worden volgt verwijdering alsmede ontzegging van de toegang voor 
(on)bepaalde tijd en zal de politie hiervan in kennis worden gesteld. 

 
8.      Veroorzaak geen overmatig geluid- of andere overlast. 

 
 9.      In het V.O.C. Vechtdal is roken verboden. 
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Reiskosten en andere kosten.  
Artikel 10 
          Reis-/overige kosten kunnen door bestuursleden of anderen, gedeclareerd worden, 

     mits de reis-/overige kosten overlegd worden met het bestuur.  
 

Gratis WiFi. 
Artikel 11 

Als vrijwilligers/bezoeker kunt u gratis gebruikmaken van het WiFi-netwerk in het 
V.O.C. Vechtdal. 

 
Veiligheid. 
Artikel 12 

Wij waken over uw en onze veiligheid en eigendommen. Volg daarom altijd de 
instructies en aanwijzingen op van gast heer/vrouw. Het negeren van de regels, 
instructies en aanwijzingen leidt tot een waarschuwing. Ook kunnen we u de toegang 
tot het V.O.C. Vechtdal ontzeggen. 

 
Dieren. 
Artikel 13 

Hulphonden zijn, onder bepaalde voorwaarden, welkom in het V.O.C. Vechtdal. Het is 
niet toegestaan andere dieren mee te nemen naar het V.O.C. Vechtdal. 

 
Slotbepaling.  
Artikel 14 
         Deze huishoudelijk reglement ( H.H.R.) treedt in inwerking op 28-4-2022 en vervangt 

daarmee alle voorgaande (en gewijzigde) H.H.R van het V.O.C. Vechtdal.  
         Tot voorstellen van wijziging van deze H.H.R. neemt het bestuur besluit en zorgt dat 

het op de website komt. 
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