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Vrijwilligersreglement Pride Amsterdam 2020
We waarderen het ten zeerste dat je je hebt opgegeven als vrijwilliger voor de Pride van 2020. Van zaterdag 25 juli t/m
zondag 2 augustus hebben we weer vele activiteiten waarbij we jouw hulp goed kunnen gebruiken.
Vrijwilligerswerk zien wij als een serieuze zaak en niet als zomaar iets vrijblijvends, vandaar dat wij graag duidelijke
afspraken met je maken welke je in dit document kunt lezen en waar we je akkoord op willen door middel van een vinkje
in het aanmeldformulier.
In aanloop naar de Pride en ook na afloop organiseren we bijeenkomsten voor onze vrijwilligers. Dit varieert van
gezellige feestavonden tot aan serieuze bijeenkomsten waarin je jouw ideeën kwijt kunt en waar wij je informeren over
zaken die spelen binnen de organisatie. Aanwezigheid is niet verplicht maar wordt wel zeer op prijs gesteld.
Huisregels vrijwilligers:
•

Op basis van je opgegeven beschikbaarheid zal je worden ingeroosterd, zorg dus dat je deze dagen ook vrij
houdt. Het rooster en alle benodigde informatie zal tijdig met je worden gedeeld.

•

Je krijgt bij aanvang van jouw shift een Crew T-shirt. Dit shirt mag je alleen dragen tijdens de shift en volgens
indeling van het rooster. Het is niet de bedoeling dat je met jouw verborgen designers talenten en een schaar
de laatste mode creatie probeert te maken van het T-shirt.

•

Mocht je onverhoopt door ziekte of calamiteit niet kunnen werken dan dien je dit zo spoedig mogelijk telefonisch
te melden aan jouw contactpersoon.

•

Wees op tijd en zorg dat je er representatief uitziet. Je bent tijdens jouw werkzaamheden immers een
visitekaartje van onze organisatie.

•

Als vrijwilliger ben je tijdens jouw werkzaamheden voor onze stichting verzekerd onder onze wettelijke
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering

•

In sommige gevallen kan het zijn dat je recht hebt op een reis- en onkostenvergoeding. In dat geval staat dit in
het rooster vermeld en kun je een declaratieformulier opvragen en die met de originele bonnen naar het
secretariaat van AGP sturen. Declaraties, indien akkoord, worden binnen 1 maand na ontvangst betaald.

•

Tijdens jouw werkzaamheden is het verboden alcohol te drinken en het is ook niet de bedoeling dat je
aangeschoten aan jouw werkzaamheden begint of op locatie aankomt.

•

Zorg dat je genoeg gegeten hebt alvorens te beginnen aan een shift. Je kunt niet direct een pauze verzoeken
met het excuus dat je anders flauwvalt van de honger. Pauze neemt men sowieso alleen in goed overleg met
de andere collega’s.

•

Het is verboden te roken tijdens de werkzaamheden en in het zicht van bezoekers en/of gasten. In nauw
overleg met je collega’s kun je af en toe een rookpauze nemen.

•

Aan het einde van de shift dien je je af te melden bij een event manager van AGP en eventueel lopende zaken
over te dragen aan collega’s van de volgende shift.

•

Het is van belang dat je jouw locatie goed kent en weet waar de nooduitgangen zich bevinden alsmede de
EHBO-post en de sanitaire voorzieningen. Dit zal je van de desbetreffende event manager bij aanvang van
jouw shift te horen krijgen en zo niet vraag ernaar!

•

Alle contacten met de pers gaan via de persafdeling van de organisatie. Als de pers jouw iets anders vraagt
dan waarom jij het zo leuk vindt om voor de Pride te vrijwilligen, dien je hen door te verwijzen naar de
desbetreffende Event Manager op locatie die hen in contact zal brengen met onze pers en communicatie
afdeling.
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