Huishoudelijk Reglement Stichting Ad Naturam
1. Algemene bepalingen huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de vrijwilligersovereenkomst en
is als zodoende van kracht na het ondertekenen van de overeenkomst.
Vrijwilligers worden geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk
reglement alvorens de vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen.
Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks geëvalueerd en kan tijdens deze
evaluatie herzien worden. Nieuwe bepalingen en mutaties zullen na opstellen van
het nieuwe reglement direct van kracht zijn en door gecommuniceerd worden
naar vrijwilligers. In het geval van het niet naleven van de afspraken opgenomen
in de vrijwilligersovereenkomst en/of het huishoudelijk reglement kan er
overgegaan worden op een schriftelijke berisping. Bij het behalen van een derde
schriftelijke berisping (met uitzondering van andere bepalingen opgenomen in dit
reglement) wordt er overgegaan op een ontbinding van de overeenkomst.
2. Sociale omgang en gedrag.
Tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor de stichting is het belangrijk
kennis te nemen dat jij als vrijwilliger op dat moment een gezicht van de stichting
zelf bent. Hierom wordt er verwacht dat vrijwilligers zich representatief opstellen
in uiterlijke verzorging, gedrag en taalgebruik. Eventuele onderlinge conflicten
worden niet tijdens werkzaamheden uitgevochten en mogen de werkzaamheden
niet belemmeren. Seksuele intimidatie moet gemeld worden bij het bestuur van
de stichting en resulteert, naast eventuele andere repercussies, in een directe
ontbinding van de overeenkomst.
3. Nuttiging alcohol en andere verdovende middelen.
Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze tijdens werkzaamheden geen alcohol,
drugs of andere verdovende middelen nuttigen. Bij medicijngebruik is het
belangrijk vooraf de bijsluiter door te nemen of de arts raad te plegen of geplande
activiteiten wel zijn aangeraden tijdens het gebruik van deze medicijnen. Hiervan
dient melding gemaakt te worden bij de verantwoordelijke van de activiteit en/of
het bestuur van de stichting.
4. Punctualiteit, betrouwbaarheid en ‘collegialiteit’.
Zeggen wat we doen is doen wat we zeggen. Dat houdt in dat we ons aan
gemaakte afspraken houden en op tijd komen. Als stichting verwachten wij van
onze vrijwilligers dat we allen samenwerken en respectvol met elkaar omgaan. Bij
eventuele kalamiteiten wordt er tijdig afgemeld, tijdens en bij op- of afbouwen van
activiteiten helpen we elkaar en we communiceren duidelijk naar elkaar. In geval
van (of verdenking van) diefstal wordt dit gemeld bij het bestuur en kan dit, naast
eventuele andere repercussies, resulteren in een directe ontbinding van de
overeenkomst en aangifte bij de politie.
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5. Social media.
Door het gebruik van Social Media kunnen vrijwilligers op individuele (en meestal
openbare) communicatiekanalen berichten plaatsen. Vrijwilligers kunnen hiermee
laten zien hoe leuk ze hun werk voor de stichting vinden, maar kunnen ook, al
dan niet onbedoeld, schade berokkenen aan de stichting. Hierom is het niet
toegestaan om inhoud op het internet te plaatsen waarvan het imago van
stichting Ad Naturam schade op kan lopen. Officiële aankondigingen vanuit de
stichting worden eerst met het bestuur opgenomen alvorens deze geplaatst
worden.
6. Vergaderingen.
Jaarlijks zijn er verscheidene vrijwilligersvergaderingen. Vrijwilligers worden
geacht minimaal 1 keer in het jaar bij dergelijke vergadering aanwezig te zijn. Bij
het deelnemen aan een vergadering is het van belang ruim op tijd aanwezig te
zijn. Op het moment dat de vergadering geopend wordt door de voorzitter (dit is
het tijdstip dat vooraf aangegeven wordt) wordt iedereen verwacht aanwezig en
klaar te zijn. Tevens wordt er van alle aanwezigen verwacht dat ze zelf voor pen
en papier zorgen. Hoewel er genotuleerd wordt is het belangrijk zelf ook
aantekeningen te maken tijdens de voortgang. Omdat er regelmatig weinig tijd is,
is het belangrijk dat vergaderingen actueel blijven. Geef het tijdig aan wanneer je
een vergaderpunt hebt zodat hier vooraf tijd voor ingepland kan worden.
7. Kledingvoorschriften
Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze representatief gekleed zijn tijdens hun
werkzaamheden, met uitzondering van werkzaamheden waarbij er redelijkerwijs
vanuit kan worden gegaan dat kleding vies wordt, dan wel beschadigd kan raken.
Dit laatste voornamelijk in geval van werkzaamheden op de voedseltuin. In dit
geval wordt ook met nadruk aangeraden om stevige schoenen, handschoenen en
stevige, bedekkende kleding te dragen. Draag dan ook oude kleding waarvan het
niet erg is als er wat mee gebeurd.
8. Slotbepalingen
De stichting is niet verantwoordelijk voor schade aan eigen kleding tijdens
werkzaamheden. Ook neemt de stichting geen verantwoording voor
verwondingen opgelopen door het niet opvolgen van de kleding en
veiligheidsvoorschriften. Tevens neemt de stichting ook geen verantwoording
wanneer de vrijwilliger onnodige risico’s neemt tijdens zijn werkzaamheden.
Eventuele kosten door toedoen van roekeloosheid kunnen op de vrijwilliger
verhaald worden.
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