INSCHRIJFFORMULIER VRIJWILLIGERSWERK
De rode onderwerpen moet u verplicht invullen. De zwarte onderwerpen 2, 3, 4 en 10 bent u niet verplicht in te
vullen, als u vindt dat dit te privacygevoelig is. Deze onderwerpen zullen wel mondeling met u besproken worden.
Alle gegevens op dit formulier zijn nodig om een verantwoord vrijwilligersbeleid te kunnen voeren.

1. PERSOONSGEGEVENS
Voornaam
Tussenvoegsels (voluit)
Achternaam
Geslacht
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Vast telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
2. INKOMSTENBRON
Heeft u inkomen uit:

□ man

□ vrouw

□ Arbeid (zo ja, ga naar vraag 5)
□ Uitkering (zo ja, ga naar vraag 3)
□ Onderhouden door partner/ouders (zo ja, ga naar
vraag 5)
□ Studiebeurs (zo ja, ga naar vraag 5)
□ Andere inkomsten (zo ja, ga naar vraag 5)

3. SOORT UITKERING
Welke uitkering heeft u?
4. RE-INTEGRATIEBEDRIJF
Bent u momenteel in begeleiding bij een
□ ja □ nee
re-integratiebedrijf?
Zo ja, wat is de naam van het reintegratiebedrijf?
5. WELKE ACTIVITEITEN HEBBEN UW VOORKEUR?
□ Chauffeur op de dierenambulance
□ Bijrijder op de dierenambulance
□ Aan schoolkinderen (basisscholen) voorlichting geven op de scholen
□ Klussen (onderhoud, reparaties, klusjes op het terrein, de vogelverblijven en de
gebouwen)
□ Het zoeken naar sponsors, donateurs en adverteerders
□ Het staan met een kraam op diverse evenementen en voorlichting geven
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6. WANNEER KUNT U DE WERKZAAMHEDEN (BIJ VOORKEUR OF MEESTAL)
UITVOEREN?
□ overdag van 7 tot 19 uur □ ’s-nachts van 19.00 tot 7.00uur □ weekend
□ Schooltijden zijn geen belemmering
□ Schoolvakanties zijn geen belemmering
□ Niet in schoolvakanties
□ Flexibele tijden, onderling te regelen en af te spreken
Vul hier in.
□ Op vaste dagen en tijden.

Hoeveel tijd kunt of wilt u per week aan
vrijwilligerswerk besteden?
7. VAARDIGHEDEN
Bent u bereid om een cursus te volgen?
Waar bent u goed in?

…………………. uur
□ ja

□ nee

8. ZELFSTANDIG OF ONDER (BEGE-)LEIDING
□ Ik werk graag zelfstandig
□ Ik werk graag samen met andere vrijwilligers
□ Ik werk graag onder leiding/begeleiding van een vrijwilliger
Anders, te weten:

9. PRIVACY
Ik ga er mee akkoord dat foto’s en
filmpjes, waarop ik sta afgebeeld, via de
diverse media wordt gepubliceerd.
(Denk aan onze website, Facebook,
Instagram, Twitter, brochures en
krantenartikelen, etc).
10.PERSOONLIJKE BEPERKINGEN
Zijn er persoonlijke beperkingen, waar
rekening mee gehouden moet worden?

Met welke andere beperking moeten wij
rekening houden?
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□ Ja
□ Nee
□ Per geval wil ik dat bepalen.

□ Gezondheidsklachten
□ Handicaps
□ Moeilijk lezen en schrijven
□ Verslavingsproblematiek
□ Niet de Nederlandse taal goed beheersen
□ Andere beperking (ga naar volgende vraag)

11. WIE KUNNEN WIJ BELLEN IN NOODGEVALLEN?
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………..
Relatie:
□ man, vrouw of vriend
□ ouder(s) (Adres hieronder vermelden)
□ zus of broer (Adres hieronder vermelden)
□ dochter of zoon (Adres hieronder vermelden)
□ zwager en/of schoonzus (Adres hieronder vermelden)
□ overig: ………………………………………………………………………..…………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………..………..
12. HOE BENT U AAN ONS ADRES GEKOMEN?
□ De website
□ Facebook
□ Instagram
□ Twitter
□ Poster of folder
□ Nieuwsbrief
□ Kranten
□ Familie, kennissen, vrienden e.d.
□ Eerder op bezoek geweest
□ Advertentie
□ Dierenambulance gezien
□ Re-integratiebedrijf
□ Doorverwezen via UWV
□ Doorverwezen via Sociale Zaken
□ Doorverwezen via instantie ……………………………………………………………………………..
□ RADIO RIJNMOND
□ TV RIJNMOND
□ WOS-RADIO
□ WOS-TV
□ Anders: …………………………………………………………………………..………………………..
13. REDEN AANMELDING
□ Persoonlijke interesse
□ Nuttige vrijetijdsbesteding
□ (Werk)ervaring opdoen
□ Behoud van uitkering
□ Anders, namelijk.………………………………………………………………………………………….
Datum:
Handtekening:

Maak na invulling van dit formulier een telefonische afspraak (06-38456224)
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