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VISIE- EN MISSIEVERKLARING VAN DE COMMISSIE 

“VRIJWILLIGERS VAN PRO BISTA” 
 

De commissie Vrijwilligers van Pro Bista is in het leven geroepen om al de 
vrijwilligers te organiseren om op een gestructureerde wijze diensten te verlenen en 
belangen van Stichting Pro Bista en haar cliënten zeker te stellen. De Commissie 
van Vrijwilligers controleert alle vrijwilligers die zijn aangesloten bij stichting Pro 
Bista om te verzekeren dat zij hun verplichtingen nakomen. De Commissie van 
Vrijwilligers verdedigt ook de rechten van alle aangesloten vrijwilligers bij Pro Bista 
en eist tevens gelijke / adequate behandeling en training voor allen. 
 
Doel: 
Om er voor te zorgen dat er continuïteit is in de dienstverlening en verzorging die 
door de vrijwilligers aan de cliënten van Stichting Pro Bista wordt gegeven. 
 
Soorten vrijwilligers: 
 

1. Vrijwilligers voor activiteiten 
2. Vrijwilligers voor de transport 
3. Vrijwilligers voor de revalidatie 
4. Vrijwilligers voor het onderwijs 
5. Vrijwilligers belast met hulp en sociale begeleiding 
6. Vrijwilligers voor de studio en bibliotheek 
7. Vrijwilligers voor de administratie  
8. Vrijwilligers voor geld en inzamelacties 
9. Vrijwilligers voor ‘Hospitality Team’ 

 
1. Vrijwilligers voor activiteiten 
Deze vrijwilligers helpen mee met de activiteiten o.a. handenarbeid, dansen, 
muziek, themagesprekken, zang, vissen, sport en spel, drama, houtbewerking, 
domino enz. 
Ook helpen ze gedurende activiteiten, die los van het dagelijks worden 
georganiseerd, wanneer mogelijk, ook een handje helpen met bepaalde 
activiteiten zoals carnaval- en kerstvieringen. 
 
2. Vrijwilligers voor transport 
Deze vrijwilligers vervoeren de cliënten, hetzij van huis naar het gebouw van de 
stichting en vice versa of ze helpen hen te vervoeren naar de plaats waar een 
activiteit wordt georganiseerd. Als het nodig is worden ze ook vervoert naar één 
of andere stichting of kantoor.   
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3. Vrijwilligers voor revalidatie 
Deze vrijwilligers helpen met de revalidatie o.a. met A.D.L.-, oriëntatie-, 
mobiliteit- en zintuigtraining. 
 
4. Vrijwilligers voor het onderwijs 
Deze vrijwilligers helpen in de sectie waar de stichting de cliënten o.a. braille, 
typen en computerles geven en hoe de kinderen te begeleiden in het onderwijs 
op school. 
Onder deze vrijwilligers vallen ook zij die helpen met vergrotingswerk voor 
slechtziende leerlingen. 
 
5. Vrijwilligers belast met hulp en sociale begeleiding 
Deze vrijwilligers helpen met de sociale begeleiding, samen met de 
maatschappelijk werkster. De cliënten worden o.a. geholpen hun zaken te 
regelen zoals het regelen van onderstand, ouderdomspensioen, dokter, 
woningbouw, werk, het houden van intake gesprekken enz. 
Deze vrijwilligers helpen ook met het verstrekken van informatie aan de 
gemeenschap omtrent de visuele handicap in het algemeen. Dit kan gebeuren 
via de pers, deelname aan informatiemarkten, een rondleiding in het 
stichtingsgebouw, een bezoekje aan één of andere instelling enz. 
 
6. Vrijwilligers voor de studio en bibliotheek 
Deze vrijwilligers helpen in de bibliotheek en doen opnames in de studio. 
 
7. Vrijwilligers voor de administratie 
Deze vrijwilligers helpen met de administratie met o.a. het schrijven van 
donatiebrieven, faxen, inschrijven, kopiëren enz. 
 
8. Vrijwilligers voor geld inzamelacties 
Deze vrijwilligers helpen, in de ruimste zin van het woord, met het verwerven 
van fondsen voor de stichting in het algemeen. Er wordt geholpen met de 
collecte bussen en achter de schermen. 
 
9. Vrijwilligers voor ‘Hospitality Team’ 
De vrijwilliger bouwt een basis van vertrouwen met de cliënt en biedt zijn/haar 
ondersteuning, zodat de cliënt niet eenzaam blijft.  
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Procedure bij het aannemen van een vrijwilliger: 
 
1. Een vrijwilliger meldt zich aan bij de stichting en de stichting maakt dan een 

afspraak met de vrijwilliger via de activiteiten begeleidster. 
2. Hij/zij komt kennis maken en krijgt informatie over de stichting en geeft ook 

de stichting informatie omtrent zijn/haar ervaringen. Het eerste contact is 
met de directie om kennis te maken en hij/zij krijgt daarna een rondleiding en 
gedetailleerde informatie van een afgevaardigde van de activiteitenafdeling. 

3. Daarna kan hij/zij naar de balie om zich te laten inschrijven in het register via 
de medewerkster. 

4. Samen wordt er gekeken in welke afdeling de vrijwilliger zijn/haar diensten 
aan de stichting wil en of kan geven. 

5. Gedurende de oriëntatie-periode (minimum 3 maanden/12 sessies) wordt de 
vrijwilliger gevraagd een contract met de stichting te tekenen, waarin hij/zij 
de uiteindelijke beslissing neemt een vrijwilliger van stichting Pro Bista te 
worden. 

6. Ondertussen gaat de periode van begeleiding en training door zodoende de 
kennis van de vrijwilliger, hoe een persoon met een visuele handicap te 
behandelen, te vergroten. 

7. Na 2 á 3 maanden, evalueren twee afgevaardigden en de verantwoordelijke 
medewerker van een desbetreffende afdeling het functioneren van de 
vrijwilliger. 

8. Indien er punten zijn waar de vrijwilliger extra aandacht aan moet besteden, 
wordt er een afspraak gemaakt om weer binnen de twee maanden een 
evaluatie te maken. 

9. Indien de commissie tevreden is met de prestaties van de vrijwilliger, krijgt 
hij/zij de officiële titel van vrijwilliger en is dan verbonden aan de vrijwilligers 
van stichting Pro Bista. Hij/zij kan zich laten informeren via de vergaderingen 
voor vrijwilligers. 

10. Als de stichting niet tevreden is, kan er nogmaals een periode worden 
gegeven om aan zijn/haar zwakke punten te werken, of het verband wordt 
met die persoon verbroken. Een optie voor een andere richting als 
vrijwilliger. 
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Bestuur: 
 

 De commissie wordt geleid door 7 of 9 vrijwilligers en kiest de functie 
van elk lid. (met zijn/haar taken). 

 Een of twee leden van deze commissie zullen die vrijwilligers in de 
“Raad van Advies Pro Bista” vertegenwoordigen. 

 Om de twee jaar worden er verkiezingen gehouden onder alle 
vrijwilligers om kandidaten te verkiezen die zitting moeten nemen in 
de Commissie van Vrijwilligers. De Commissie is er verantwoordelijk 
voor om deze vergadering in de maand november bijeen te roepen. 
Er moeten meer dan de helft van de vrijwilligers van Pro Bista 
aanwezig zijn, zodat de vergadering doorgang kan vinden. In het 
geval dat er geen meerderheid aanwezig is, zal de voorzitter de 
vergadering voor bepaalde tijd (30 minuten) schorsen om later de 
vergadering voort te zetten met of zonder meerderheid. 

 De Commissie van Vrijwilligers werkt nauw samen met de directie van 
de stichting en verplicht zich om op zijn minst vier maal per jaar (om 
de drie maanden) samen te vergaderen. Samen worden jaarlijks de 
vergaderingen van te voren uitgestippeld. Beide partijen zijn mede 
verantwoordelijk voor het houden en de continuïteit van de 
vergaderingen.  
Op verzoek van beide partijen kunnen er extra vergaderingen worden 
opgeroepen. 

 De stichting zet een bedrag van minimum f 500,00 per jaar ter 
beschikking van de Commissie van Vrijwilligers en de Commissie 
heeft de goedkeuring, ter vergroting van hun kas, om fondsen te 
werven onder toezicht van en geadministreerd door stichting Pro 
Bista. 
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Aanbieding aan alle vrijwilligers: 
 
Twee keer per jaar vergadert de Commissie van Vrijwilligers met alle vrijwilligers. 
De vrijwilligers kunnen een buitengewone vergadering oproepen waarbij minimaal 
1/10de deel van de vrijwilligers schriftelijk een verzoek indient met de 
agendapunten. 
De Commissie van Vrijwilligers is verplicht het verzoek te behandelen binnen 14 
dagen of een vergadering oproepen binnen 30 dagen na ontvangst van het 
verzoek. 
 
 
Het verzoek moet ondergetekend zijn door de vrijwilligers die het verzoek hebben 
ingediend en ingeschreven staan bij Fundashon Pro Bista. 
 

 1x per jaar organiseert de Commissie van Vrijwilligers een sociale 
activiteit voor de vrijwilligers. 

 

 1x per jaar organiseert de Commissie van Vrijwilligers een ‘familiedag’ 
voor al hun vrijwilligers. 

 

 2x per jaar organiseert de Commissie van Vrijwilligers een werkgroep 
(workshop) voor al hun leden. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


