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Profiel
De schoonmaakvrijwilliger
vrijwilliger (m/v/x) heeft een of meerdere dagdelen ’s ochtends voor langere
tijd beschikbaar en is op zoek naar een zinnige en bevredigende vrijetijdsbesteding. Vaak zijn
dit (vroeg) gepensioneerden, maar ook mensen met een bijstandsbijstands of
arbeidsongeschiktheidsuitkering die vrijwilligerswerk mogen en kunnen doen zijn welkom.
Ook (echt-)paren
)paren zijn welkom. Woonachtig in de buurt is een pré. Daarnaast is er binding
met het centrum omdat je lid bent of partner, familielid of goede bekende van een bij ons
spelend lid.
Taken
Dagelijks worden de toiletten gereinigd en de vloeren gedweild. Toiletpapier en handzeep wordt
bijgevuld. De entree wordt gestofzuigd en een keer per week gedweild, de vloeren in de bar en
keuken worden minimaal 1x per week gedweild of zo vaak als nodig is.. De vloeren van de biljartbiljart en
denksportzalen worden gestofzuigd en in de biljartzalen 1x per week gedweild. De
D tafeltjes in de
speelzalen worden afgenomen met een doekje. Daarnaast heeft de medewerker oog voor alle
voorkomende handelingen om de ruimtes er netjes uit te laten zien.

Het dienstverband
Iedere schoonmaakvrijwilliger
vrijwilliger krijgt in overleg een of meer dagdelen toegewezen. Er wordt op 5
ochtenden schoongemaakt, waarbij 4 dagdelen alleen gedaan kunnen worden in een tijdsbestek van
twee uur. Er is een dagdeel voor extra werkzaamheden waarbij twee vrijwilligers ieder
ied twee uur
samen kunnen werken.. Het werk kan zelf worden ingedeeld tussen 07.00 en 11.00 uur. Voor de 12
uren schoonmaak per week zoeken we 3 vrijwilligers en er is een plek voor een invaller die bij verlet
van een van de drie kan invallen.. De vereiste beschikbaarheid blijft zo beperkt tot 4 uur per
vrijwilliger per week. Hoewel het vrijwilligerswerk is, is het niet vrijblijvend. Wanneer je er aan
begint,, dan gaan we er van uit dat je er ook voor gaat. Natuurlijk zorgen we zo nodig voor vervanging
als je een keer niet kunt.

Beloning
De vrijwilligersvergoeding bedraagt € 5,00 per gewerkt uur.. Dat komt overeen met de fiscaal
toegestane vrijwilligersvergoeding.
vrijwilligersvergoeding Met een maximum van € 180,00 per maand en maximaal €
1800,00 per jaar. Dit zijn netto bedragen die niet bij de inkomstenbelasting hoeven te worden
opgegeven.. De vergoeding mag ook worden ontvangen naast een arbeidsongeschiktheidsarbeidsongeschiktheids of
bijstandsuitkering, zonder dat dit tot korting van de uitkering leidt. Heb je een uitkering dan dien je
wel de uitkeringsinstantie van je vrijwilligerswerk en vergoeding op de hoogte te stellen. Naast de
vrijwilligersbijdrage zorgen we met sinterklaas, de Kerst en Pasen voor een aardig presentje. Ook
jaarlijks een gezellig uitje met alle vrijwilligers staat op het programma.
Tot slot
Zonder schoonmaakvrijwilligers geen schone en fijne plek om te sporten. Ons centrum wordt vooral
door bezoekers vaak geroemd om de frisse nette uitstraling van sanitair en zalen. Wij zijn daar trots
op en de verenigingen waarderen het zeer. Die waardering, gevoegd bij het zelfstandig kunnen doen
van zinnig werk is voor jou hopelijk een sterke drijfveer je aan te melden.
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