WAT VERWACHT DE ST. LUCASPAROCHIE VAN HAAR VRIJWILLIGERS?
Contracten
In principe worden in de parochie geen schriftelijke vrijwilligerscontracten
afgesloten. Mondelinge afspraken worden als bindend beschouwd.
Uitzondering vormen de pastoraatsgroepen, locatieraden en projectsituaties
waarin een duidelijk start- en eindpunt te herkennen is.
Afspraken
U kunt er op rekenen dat de parochie haar afspraken na komt. We vinden het
belangrijk dat we ook op u kunnen rekenen.

Schade
We gaan er van uit dat we elkaar niet in gevaarlijke situaties brengen. Als er
iets gebeurt en u aansprakelijk wordt gesteld voor enigerlei schade of zelf
schade ondervindt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de locatieraad.
Doorgeven van wijzigingen
Wijzigingen (denk aan adres, verandering van werkgroep) worden door
de contactpersoon van de werkgroep doorgegeven aan de plaatselijke
administratie-werkgroep of het secretariaat van de geloofsgemeenschap.

Vrijwilligerswerk
parochie

Giften
Financiële giften die u ontvangt uit hoofde van kerkelijk functioneren zijn
bestemd voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.

binnen de

Vertrouwelijkheid
We maken de afspraak dat u geen mededelingen aan derden doet over
personen of zaken die tijdens het vrijwilligerswerk in vertrouwen aan u
bekend worden. Zo kan de parochie een veilige haven zijn voor iedereen.

St. Lucas

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u vragen op dit gebied,
neem dan contact op met de pastoraatsgroep of locatieraad van uw
geloofsgemeenschap (u vindt de contactgegevens in uw kerkblad) of met
het centraal secretariaat in Leusden. Wij proberen u dan verder te helpen.

St. Lucasparochie | Hamersveldseweg 51 | 3833 GL Leusden
Telefoon: 06-22500657 / 033-4941261

Korte handleiding vrijwilligerswerk
in de St. Lucasparochie

We zijn blij met de inzet van zoveel vrijwilligers in onze St. Lucasparochie.
Dit doen zij in nauwe samenwerking met de pastores, leden van het
parochiebestuur en locatieraden en pastoraatsgroepen van de geloofsgemeenschappen.
In deze folder staat een aantal aandachtspunten omschreven die vastgesteld
zijn voor onze parochie. Als u de complete tekst wilt lezen, vraagt u dan bij
het centrale secretariaat in Leusden een kopie op van de gehele notitie, die
in juni 2013 door het bestuur is vastgesteld.

WAT BIEDT DE ST. LUCASPAROCHIE HAAR VRIJWILLIGERS?
Begeleiding
Als u net begint aan uw vrijwilligerstaak, kunt u rekenen op begeleiding vanuit
de parochie/geloofsgemeenschap. U wordt zo goed mogelijk ingewerkt door
de leden van de werkgroep, meestal de contactpersoon van de werkgroep.
Ook kunt u rekenen op ondersteuning uit de pastoraatsgroep en/of locatieraad. Mocht er voor u iets niet duidelijk zijn, vraag het dan gerust. Ook actief
meedenken over de uitvoering van de taak wordt erg op prijs gesteld.
Het is mogelijk om vrijblijvend een korte periode mee te draaien met een
werkgroep om te kijken of u uw talenten in deze werkgroep kwijt kunt.
Ook kunt u dan nader kennismaken met de andere werkgroepsleden.
Scholing
Scholing, die noodzakelijk is om een vrijwillige taak goed te kunnen uitvoeren,
wordt als regel door de parochie/geloofsgemeenschap aangeboden.
Ook kunt u
zelf het initiatief nemen tot scholing. Dit wordt door de
parochie/geloofsgemeenschap gewaardeerd.
De eventuele kosten hiervan worden echter
			
alleen vergoed als over deze scholing van
			
tevoren goede afspraken zijn met gemaakt
met de pastoraatsgroep en locatieraad.
Verzekering
Als vrijwilliger van de St. Lucasparochie bent
			
u via het bisdom verzekerd voor wettelijke
			
aansprakelijkheid voor ongevallen tijdens de
			
werkzaamheden en tijdens de reis van/naar huis
		
tot de leeftijd van 80 jaar.

Onkosten
Het vrijwilligerswerk mag in principe voor u geen extra kosten
met zich meebrengen. De inzet van de eigen persoon, tijd
en energie vormen de kern van het vrijwilligerswerk.
Het komt voor dat u misschien onkosten maakt
voor de uitvoering van de taak. Na akkoord van
de pastoraatsgroep of locatieraad kunnen deze
gedeclareerd worden.
Dit gebeurt schriftelijk met bijsluiten van nota’s en bonnetjes.
Reiskosten kunnen alleen vergoed worden als hier van tevoren
afspraken over zijn gemaakt met de pastoraatsgroep en
locatieraad.
Evalueren
De pastoraatsgroepen en locatieraden
onderhouden zo goed mogelijk het contact
met de verschillende werkgroepen. Voorop
staat dat u als vrijwilliger uw plek gevonden
heeft en met plezier uw talenten kunt inzetten
voor de geloofsgemeenschap. Ook vinden we
het belangrijk dat de samenwerking tussen
vrijwilligers goed loopt. Daarnaast wordt
uiteraard ook geëvalueerd hoe het staat met
de doelen van de werkgroep. Er worden doorgaans
geen formele evaluatiegesprekken met vrijwilligers gehouden.
Bijeenkomsten
Elke geloofsgemeenschap organiseert op een eigen manier
ontmoetingen met vrijwilligers. Elk jaar wordt in
oktober een feestelijke St. Lucasdag gehouden
in één van onze kerken. Daarvoor zijn álle
parochianen uitgenodigd.
Altijd weer een mooie gelegenheid om elkaar
te ontmoeten en te bemoedigen.
Afscheid van vrijwilligers
Als een vrijwilliger stopt met bepaald vrijwilligerswerk,
dan wordt in de eigen werkgroep afscheid genomen.

