Huiskamer Nederweert
Huishoudelijk Reglement
1. De Huiskamer Nederweert (“HKN”) bestaat uit bestuur, vrijwilligers en deelnemers/gasten.
De HKN is een werkgroep van Stichting Dörpsoverlek Ni-jwieërt.
2. De activiteiten van de HKN beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december.
3. De HKN is geopend op dinsdag -en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.
4. De deelnemers/gasten van de HKN betalen een vaste vergoeding per keer dat men
deelneemt. De bijdrage wordt vastgesteld door het bestuur.
5. Deelnemers/gasten kunnen, indien nodig, thuis worden opgehaald en teruggebracht door
chauffeurs van de HKN. Deelnemers/gasten die een rolstoel gebruiken, kunnen, indien nodig,
door een rolstoeltaxi worden opgehaald. Hiervoor zijn de vervoerskosten door de
deelnemer/gast verschuldigd aan het taxibedrijf.
6. Van de deelnemers/gasten worden NAW gegevens genoteerd en indien van toepassing
gegevens omtrent gezondheid. Ook worden NAW gegevens gevraagd van een
contactpersoon van de deelnemer/gast in geval van een noodsituatie in de HKN.
7. Vrijwilligers en bestuur van de HKN zijn gehouden een geheimhoudingsovereenkomst te
ondertekenen. De vrijwilligers begeleiden de deelnemers/gasten tijdens de activiteiten van
de HKN. De teamleid(st)er bepaalt d.m.v. een rooster welke vrijwilligers de betreffende
middag op de HKN aanwezig zullen zijn. Van tevoren is duidelijk wie de leiding van de
betreffende middag heeft.
8. Chauffeurs van de HKN halen de deelnemers/gasten tijdig op en brengen ze ook weer thuis.
De chauffeur wacht daarbij tot de deelnemer/gast haar woning is binnengegaan. Het vervoer
verloopt volgens een van tevoren bekendgemaakt rooster. Voor de gereden en
gedeclareerde kilometers ont vangt de chauffeur een vergoeding.
9. De HKN maakt gebruik van een ruimte, zijnde de huiskamer. Het bestuur gaat hiertoe een
gebruikersovereenkomst aan. Deze ruimte wordt netjes opgeruimd achtergelaten en verder
is de HKN gehouden aan de bepalingen van de gebruikersovereenkomst.
10. Het bestuur van de HKN bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en de
teamleidsters van de dinsdag- ende donderdagmiddag. Jaarlijks is er een jaarvergadering,
waarbij de penningmeester financiële verantwoording aflegt, verslag van de
kascontrolecommissie wordt uitgebracht en bestuursleden worden benoemd. Bestuursleden
zijn om de 3 jaar aftredend bij toerbeurt. De kascontrolecommissie bestaat uit 2 vrijwilligers
(niet-bestuursleden) en wisselt elk jaar qua samenstelling doordat één lid maximaal 2 jaar
deze taak mag vervullen. Verder zijn er door het jaar bestuursbijeenkomsten en
vrijwilligersbijeenkomsten. Eens per jaar wordt er een vrijwilligersuitje georganiseerd.
11. Tijdens de activiteiten van de HKN kunnen er foto’s- en filmopnames worden gemaakt. Van
sommige activiteiten kunnen verslagen met foto’s worden gepubliceerd op websites en op
facebook.
12. De HKN zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de deelnemers/gasten en van
de vrijwilligers en verwijst hiervoor naar de privacy policy die op de website staat vermeld.
13. De website van de HKN is www.huiskamernederweert.nl. Het e-mailadres is
huiskamer.nederweert@live.nl.

