
Informatie voor de vrijwilliger 
 
 
‘Wat doen we’  

 

- Hulp bij vervoer naar arts, ziekenhuis, fysiotherapeut, kapper etc.; 

- Vervoer om aanwezig te kunnen zijn bij bijeenkomsten; 

- Klusjes in en rond het huis en de tuin; 

- Ondersteuning mantelzorgers, zodat mantelzorgers eens een paar uurtjes weg 

kunnen; 

- Wandelen, fietsen, iets ondernemen met inwoners;  

- Bezoek van een vrijwilliger voor een kop koffie en een praatje;  

- Boodschappen en/of medicijnen halen bij ziekte; 

- Administratieve ondersteuning (geen belastingformulieren); 

- Hulp bij gebruik computer of tablet; 

- Hulp bij gebruik (mobiele) telefoon; 

- Verzorging huisdieren bij ziekte of andere omstandigheden; 

- Hulp bij het schrijven van (officiële) brieven aan instanties; 

- Anders, als het maar past bij Taorl Veur Mekaor.   

 

 

‘Hoe doen we dat’  

 

- De 3 werkgroepleden van Taorl Veur Mekaor bespreken gezamenlijk de 

binnenkomende hulpvragen.  

- Zij zoeken een vrijwilliger en informeren deze over de gevraagde hulp. 

Als de vrijwilliger dit wil doen, volgt een bezoek aan de hulpvrager, eventueel 

samen met een werkgroeplid. 

- De vrijwilliger is voor WA en ongevallen automatisch verzekerd via de 

vrijwilligersverzekering van de gemeente Tynaarlo.  

- Voor hulp bij vervoer worden de gemaakte benzinekosten vergoed door de 

hulpvrager aan de vrijwilliger. De vergoeding per kilometer wordt bepaald door de 

werkgroep en bedraagt vanaf 10 km € 0,25 per kilometer. Voor vervoer van 

passagiers is het hebben van een inzittenden verzekering verplicht.  

- Van de vrijwilliger wordt verwacht over zaken die hij/zij in een vertrouwelijke 

situatie waarneemt of die hem/haar in vertrouwen zijn verteld, geen 

mededelingen naar buiten te doen, ook niet na beëindiging van het 

vrijwilligerswerk.  

- In geval van verhindering vragen we de vrijwilliger (indien mogelijk) de 

hulpvrager en Taorl Veur Mekaor tijdig op de hoogte brengen.  

- De werkgroepleden en de vrijwilliger houden elkaar op de hoogte van relevante 

ontwikkelingen. Bij vragen of problemen kan de vrijwilliger altijd een beroep doen 

op de werkgroepleden. 

 

Belangrijk: 

Je bent een vrijwilliger en hebt dus geen verplichtingen zoals een professional. Maar je 

hebt wel je burgerplicht om een naaste in nood zo goed mogelijk te helpen. Doe dat altijd 

naar behoren, maar ook met zorg voor jezelf. Doe dus geen dingen waar je je niet goed 

bij voelt, of waar je niet zeker van bent. Schakel dan anderen in zoals buren of een 

contactpersoon. Bij acuut gevaar bel je altijd 112. 

 


