Vrijwilligersbeleid

De stichting El Moslimen El Motakhine is een moskee die de Islam als verlichtend, verrijkend en
verbindend beschouwd. Op basis hiervan streeft de moskee ernaar om:
*een belangrijke rol te spelen in het dagelijks leven van elke Zeister moslim.
*bij te dragen aan het welzijn van alle Zeistenaren.
*en tevens een waarachtig beeld te verspreiden van het geloof en de verdraagzaamheid van de islam.’
De stichting organiseert onder andere onderstaande activiteiten voor haar leden en niet leden.
*Educatieve activiteiten
*Sociaal-culturele activiteiten
*Maatschappelijke activiteiten
*Voorlichtingsbijeenkomsten
*Themabijeenkomsten
*Feesten voor leden
Inleiding.
Er zijn veel vrijwilligers nodig om onze stichting draaiende te houden en het onze leden mogelijk te
maken aangenaam en veilig de stichting binnen te treden en hun geloof te praktiseren. De stichting
heeft echter behalve de Imam geen mensen in dienst en zonder inzet van vrijwilligers zou het moeilijk
zijn om het bestaan van de stichting te behouden.
Om te stimuleren dat meer mensen deelnemen aan vrijwilligerswerk binnen onze stichting is door het
bestuur waarbij alle leden worden opgeroepen om op jaarbasis vrijwilligerswerk te
verrichten. Vrijwilligerswerk kan variëren van het gedurende meerdere uren/dagen meewerken aan
zwaar lichamelijke projecten zoals het reinigen en het schoonmaken van het gebouw of structurele
activiteiten zoals bedienen in de keuken, etc…
De stichting heeft op veel gebieden vrijwilligers nodig; dat geldt zowel voor vaste activiteiten,
projecten als ook eenmalige activiteiten. Hierbij kun je deken aan bijvoorbeeld:
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Vrijwilligersbeleid
*Toezichthouders
*Coördinatoren diverse werkzaamheden en /of projecten
*Activiteiten en feestcommissie
*Onderhoud gebouw
*keukendiensten
*Automatisering en webbeheer
*Communicatie en PR
*Opruim en/of schoonmaakacties binnenruimtes van de stichting
*Glazen wassen
*Schilderwerk
*Loodgieterwerk
Rechten en plichten
Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Wat de
rechten en plichten zijn, heeft de stichting vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Daarin
worden afspraken gemaakt over: de werktijd, begeleiding, evaluatie, de inhoud van het werk, het
aantal werkuren, verantwoordelijkheden, onkostenvergoeding, verzekering en geheimhouding.
Waarderingsbeleid
Om de betrokkenheid bij de stichting en het werk te vergroten en om waardering voor het
vrijwilligerswerk te laten blijken, voert de stichting het volgende waarderingsbeleid uit: iedere
vrijwilliger heeft recht op onkostenvergoeding conform de richtlijnen die de belastingdienst heeft
gesteld. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks een vrijwilligersdag of avond (BBQ), waar
vrijwilligers gratis deel kunnen nemen.

Beloningsbeleid bestuur
De werkzaamheden van het bestuur zijn geheel op vrijwillige basis en vallen daarom onder het beleid
zoals beschreven onder ‘waardering voor gewone vrijwilligers.
Afsluitend
Zoals geconcludeerd kan worden vanuit bovenstaand verhaal, is duidelijk dat de stichting
El Moslimen El Mottakhine een vrijwilligersorganisatie is die volledig draait voor en met vrijwilligers.
De stichting hecht veel waarde aan de eigen motivatie van vrijwilligers om het werk te doen. Immers,
een vrijwilliger die zelf ervoor kiest om het werk te doen, zal meer voldoening uit het werk halen dan
wanneer er een zekere dwang of externe druk achter zit.
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