Reglement: Stichting Pioniers van de Toekomst, DuurzaamheidsAlliantie
Noordoostpolder

Art. 1 -

Pioniersbrigade
Binnen het netwerkverband van de Stichting Pioniers van de
Toekomst, DAN, ( hierna te noemen stichting ) zijn veel deelnemers/
vrijwilligers enthousiast actief om de doelstelling van de stichting te
verwezenlijken. Samen vormen ze de Pioniersbrigade.

Art. 2 -

Administratie
Het bestuur van de stichting houdt administratie van de deelnemers/
vrijwilligers van de Pioniersbrigade.

Art. 3 -

Categorieën
Tot de Pioniersbrigade worden de volgende drie categorieën
deelnemers/vrijwilligers gerekend:
I
bestuursleden van de stichting
II
vrijwilligers van de stichting
III
beroepskrachten van alliantiepartners actief voor de
stichting

Art. 4 -

Categorie I
Bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers die in het bijzonder belast zijn
met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vermeld in de statuten
van de stichting .

Art. 5 -

Categorie II
1.
Vrijwilligers van de Pioniersbrigade zijn in het kader van dit reglement
deelnemers die, zonder dat sprake is van een gezagsverhouding of een
arbeidsrechtelijke relatie, onbetaald en onverplicht activiteiten
verrichten binnen het verband van de stichting.
2.
De deelnemers dienen te begrijpen dat ondanks het vrijwillige karakter,
de in lid 1 bedoelde activiteiten passend dienen te zijn binnen doel en
strekking van de statuten van de stichting en dat strijdigheid daarmee
( zulks ter beoordeling van het bestuur ) kan leiden tot uitsluiting van
deelname.

Art. 6 -

Categorie III
1. Het is de stichting toegestaan om in de uitoefening van haar
werkzaamheden gebruik te maken van beroepskrachten van
alliantiepartners. De geschiktheid van een alliantiepartner/ beroepskracht is
ter keuze aan het bestuur waarbij zorgvuldigheid dient te worden
betracht.

2. Als van de mogelijkheid als in lid 1 genoemd gebruik wordt gemaakt, dan
dient sprake te zijn van een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst
( ook genoemd DVO ).
3. De stichting is verplicht deze DVO zodanig in te richten dat deze nimmer
kan worden uitgelegd of beoordeeld als een arbeidsrechtelijke
overeenkomst.
Art.7 -

Werkzaamheden
1. Jaarlijks wordt voor de stichting een activiteiten programma opgesteld.
2. De Pioniersbrigade is in teamverband bereid de benodigde inzet te leveren
om dit programma succesvol uit te voeren.
3. Deelnemers / vrijwilligers van de Pioniersbrigade kunnen werkgroepen
vormen voor bepaalde activiteiten.

Art. 8 -

Vergadering
1. Ten minste één maal per kwartaal vergadert de Pioniersbrigade.
2. De uitnodiging en agenda voor deze vergadering is een taak van het bestuur
van de stichting.
3. Tenminste één maal per jaar staat het (meer)jarenprogramma op de agenda.

Art. 9 -

Schade
Deelnemers/ vrijwilligers van de Pioniersbrigade kunnen bij de stichting
geen verhaal doen m.b.t. schade opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd
binnen het kader van de stichting.
De Gemeente Noordoostpolder heeft een collectieve verzekering voor schade
opgelopen tijdens vrijwilligersactiviteiten.

Art. 10 -

Onvoorzien
In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de
stichting.

