Vraag en antwoord
Dienstkaarten 2021
Waarom wordt niet het reguliere systeem gehanteerd bij het verstrekken
van Dienstkaarten? Dat kan niet want dat was altijd gebaseerd op de inzet
van het afgelopen jaar. Per Werkgroep is er een norm qua opkomst of
verrichte activiteiten. Vrijwilligers zijn bij het uitbreken van de COVID crisis
op non actief gesteld, dus kon men ook geen activiteiten verrichten.
Omdat is dus niet mocht komen krijg ik nu geen Dienstkaart 2021?
Neen, je ontvangt wel een Dienstkaart 2021 als je per 1 september weer)
beschikbaar bent.
Waarom 1 september als peildatum?
Omdat de lijst met Dienstkaarten 2021 1 oktober dit jaar ingeleverd wordt
bij het Park. De verwerking moet voorbereid worden om op tijd alles gereed
te krijgen en te verzenden. Dat is de normale procedure.
Wanneer ik nu bijvoorbeeld 1 oktober weer begin?
Dat is geen probleem, want dan wordt de Dienstkaart alsnog aangemaakt.

Wat gebeurt er als ik volgend jaar weer beschikbaar ben?
Dan wordt op het moment dat een vrijwilliger weer actief is een kaart
gemaakt.
Blijf ik lid of word ik uitgeschreven?
Men blijft lid. Administratief wordt het lidmaatschap opgeschort tot men
weer actief wordt.
Kan ik het lidmaatschap niet opzeggen en t.z.t. weer lid worden?
Dat kan, maar is niet verstandig. Je moet dan de administratieve procedure
weer doorlopen, zoals een aanvraag VOG. Dat duurt enige tijd en de
Dienstkaart wordt pas verstrekt als de VOG wordt afgegeven.
In mijn Werkgroep zijn er te weinig activiteiten, ik kan nauwelijks iets
doen
Het criterium is niet of je weinig of vaak activiteiten verricht. Het gaat erom
of je effectief beschikbaar bent per 1 september, dus inzetbaar.
In principe ben ik beschikbaar, maar niet tijdens de COVID-crisis
Dan ben je dus niet actief en ontvang je de Dienstkaart 2021 wanneer je
weer effectief activiteiten verricht.
Blijft de registratie van opkomst gehandhaafd?
De registratie van het verrichten van werkzaamheden en/of opkomst is van
toepassing, zoals in het verleden.

