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Samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers CitySeeds
Fijn dat je mee gaat werken als vrijwilliger bij CitySeeds. Met elkaar realiseren we de
doelstelling van CitySeeds: gratis groente leveren aan mensen met weinig inkomen.
Door het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst verbind je je als vrijwilliger aan
CitySeeds.
Als vrijwilliger krijg je geen vergoeding maar natuurlijk kun je aan het eind van de ochtend
wat groente of bloemen mee naar huis nemen.
Wij bieden je de mogelijkheid aan om eventuele reiskosten te declareren. Ook krijg je
regelmatig activiteiten aangeboden zoals een excursie naar een andere tuin of een training
in moestuinonderhoud. We organiseren een keer per jaar een bijeenkomst met alle
vrijwilligers.
Als tuinvrijwilliger kun je kiezen uit dinsdag, woensdag of vrijdag om te werken op de tuin.
De werktijden zijn van 9.00 uur tot 12.00 uur. De werkzaamheden van de dag worden door
de tuin coördinator om 9.00 besproken. Tussendoor is er gezamenlijk koffiedrinken. Ook
op donderdagavond wordt er wel gewerkt.
Als je speciale interesse in bepaalde tuinactiviteiten of teelten hebt dan kun je jezelf
helemaal uitleven, wij stimuleren jouw initiatief.
Als je beperkingen of klachten hebt waardoor je bepaalde werkzaamheden niet uit kunt
voeren horen we dat graag.
Je krijgt van ons één keer per maand informatie over alles wat er gebeurt op en om de
tuinen. Als je dit niet wilt ontvangen kun je dat aangeven.
Als vrijwilliger bij CitySeeds vragen we je de waarden van onze organisatie te respecteren.
Wij willen een laagdrempelige en toegankelijke organisatie zijn. Wij doen dat door open te
staan voor iedereen, ongeacht je achtergrond of beperking. Wij verwachten van jou dat je
de andere vrijwilligers en klanten met respect behandelt, geen informatie deelt met
anderen en niet ongevraagd foto’s publiceert waar vrijwilligers of klanten van CitySeeds
herkenbaar in beeld zijn.
Wij willen dat je met plezier iedere week naar de tuinen komt; als je om de een of andere
reden een onprettige ervaring hebt dan horen wij dat graag. Wij willen onderlinge
conflicten of spanningen graag zo snel mogelijk oplossen. Als er iets speelt dan kun je een
van de vrijwilligerscoördinatoren benaderen of een van de bestuursleden. Op de website
staat onze klachtenprocedure.
Wij verwachten van je dat je zorgvuldig omgaat met de werkhulpmiddelen en de ruimtes
van CitySeeds. Als vrijwilliger ben je via de gemeente voor WA-schade en voor ongevallen
verzekerd, het eigen risico wordt betaald door CitySeeds tenzij er sprake is van nalatigheid
door de vrijwilliger.

Naam, voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email
Geboortedatum
Wil je geïnformeerd
worden via Whats app?
Wil je in de groepsapp?
Mag je foto in het
smoelenboek?
Welke taken doe je bij
CitySeeds?
Welke dagdelen werk
je?
Bijzonderheden

Ja /Nee
Ja /Nee
Ja/Nee

Di 9-12/

Wo 9-12/

Do 17-20/

Vr 9-12

Datum aanmelding

De gegevens worden verwerkt in de digitale administratie. Het privacy-statement is van
toepassing (zie website). Gegevens worden gebruikt bij verzekeringsclaims om aan te tonen
dat de vrijwilliger bevoegd was om voor CitySeeds taken uit te voeren. Door toezenden van
dit formulier aan secretariaatcityseeds@gmail.com of door een handtekening geeft de
vrijwilliger toestemming voor het verwerken van deze gegevens.
Handtekening vrijwilliger:

