Attentiebeleid vrijwilligers
COC Midden-Nederland vindt het belangrijk om aandacht te besteden
aan vrijwilligers bij persoonlijke gebeurtenissen (lief en leed) en dat we,
wanneer vrijwilligers afscheid nemen hen in het zonnetje zetten.
Daarnaast hebben alle vrijwilligers recht op dezelfde aandacht en
waardering, daarom een uniform beleid hiervoor. Het initiatief om
gebruik te maken van de attenties zoals hieronder beschreven ligt in
principe bij de coördinatoren van de werkgroepen. Dit altijd in afstemming met het
verantwoordelijke bestuurslid.
Afscheid van vertrekkende vrijwilligers
Als iemand stopt als vrijwilliger bij COC Midden-Nederland besteden we daar aandacht aan:







Van alle vrijwilligers die stoppen, wordt melding gemaakt in de Vrijwilligersupdate (per
mail);
Tot 1 jaar vrijwilliger geweest: geen verdere cadeaus;
1 tot 2 jaar vrijwilliger geweest: cadeaubon van € 15,00;
2 tot 5 jaar vrijwilliger: cadeaubon van € 20,00 en een fles prosecco/wijn (o.i.d.), korte
aandacht voor het vertrek tijdens bijvoorbeeld de Vrijwilligersdag;
5 jaar of langer vrijwilliger: cadeaubon van € 35,00 en een fles prosecco/wijn (o.i.d.),
korte aandacht voor het vertrek tijdens bijvoorbeeld de Vrijwilligersdag;
Bij coördinatoren of bestuursleden zijn bovenstaande cadeaus van toepassing alleen
wordt het bedrag van de cadeaubon verhoogd met € 15,00.

Jubilea
Jubilerende vrijwilligers worden ook in het zonnetje gezet. Vrijwilligers die 10, 15, 20 en 25
jaar ‘in dienst’ zijn ontvangen een attentie:



Alle jubilarissen worden vermeld in de Vrijwilligersupdate en krijgen een korte speech
van een bestuurslid tijdens de vrijwilligersdag;
Iedere jubilaris ontvangt een cadeaubon van €10, €15, €20 of €25.

Lief en leed
Ook bij mooie en verdrietige gebeurtenissen in het leven van een vrijwilliger willen we
stilstaan:





Gaat een vrijwilliger trouwen en het bestuur ontvangt hiervan een kennisgeving, dan
sturen we een felicitatiekaart;
Krijgt een vrijwilliger een kind en het bestuur ontvangt hiervan een kennisgeving, dan
sturen we een felicitatiekaart;
Is een vrijwilliger ernstig ziek, dan willen we daar ook bij stilstaan. Naar inzicht van
het bestuur wordt hier aandacht aan besteed;
In geval van overlijden van een naast(e) (familielid) van een vrijwilliger en het bestuur
ontvangt hiervan een kennisgeving, wordt er vanuit het bestuur contact opgenomen
met de betreffende vrijwilliger. Als daar behoefte aan is, wordt de uitvaart bijgewoond
door één of meerdere bestuursleden.

Overlijden van een vrijwilliger
Hopelijk zal dit niet vaak nodig zijn, maar de onderstaande acties zetten we in bij het
overlijden van een vrijwilliger:








Vanuit het bestuur wordt allereerst contact opgenomen met de familie van de
vrijwilliger om condoleances over te brengen en te informeren hoe de familie met het
afscheid om zal gaan;
Het bestuur informeert alle vrijwilligers over het overlijden;
Bezoek van de uitvaart door bestuur en andere vrijwilligers die dat willen (na
toestemming familie);
Advertentie in het AD Utrechts Nieuwsblad (na toestemming familie);
Bericht op onze website (na toestemming familie);
In principe gaan geplande activiteiten van COC Midden-Nederland gewoon door,
tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Dit is ter beoordeling aan
het bestuur.

Jaarlijks bedanken
De vrijwilligers van COC Midden-Nederland willen we jaarlijks bedanken voor hun inzet. Dit
doen we op twee manieren.



Het bestuur organiseert jaarlijks de Vrijwilligersdag voor alle vrijwilligers;
Elke werkgroep mag per kalenderjaar een bedrag van € 15,00 per vrijwilliger
gebruiken voor een gezamenlijk uitje/etentje o.i.d.

Uitzonderingen
Wanneer vrijwilligers niet binnen een bepaalde werkgroep (bijv. project of evenement) actief
zijn voor COC Midden-Nederland kan in afstemming met het bestuur op gepaste wijze
bedankt worden voor de inzet. De projectleider en/of bestuursverantwoordelijke neemt hierin
het initiatief en doet een voorstel.

