Huishoudelijk Reglement van de Stichting BurgerwachtVSR
Doel van het huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement is een contract tussen de Stichting BurgerwachtVSR en vrijwilligers van
de stichting.
Het bevat de afspraken tussen de stichting en de vrijwilligers over faciliteiten, over werkwijze, over
regels waaraan de stichting en de vrijwilligers van Stichting BurgerwachtVSR zich houden en over
alle andere zaken die van belang zijn voor het doelmatig functioneren van de Stichting
BurgerwachtVSR.
Door ondertekening van dit huishoudelijk reglement verklaren zowel de stichting als de
vrijwilliger dat zij bekend zijn met het reglement en zich aan de afspraken zullen houden.

Doel van de Stichting BurgerwachtVSR.
Het doel van de stichting is:
Het bevorderen van de veiligheid in en rond de wijk Veeneslagen, in het bijzonder die vormen
van veiligheid die verband houden met inbraak, vandalisme,
vernielingen en andere vormen van onwettelijk of ongewenst gedrag en of onveilige situaties.
De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:
a) Het stelselmatig organiseren van surveillances.
b) Het begeleiden van specifieke evenementen.
c) Het geven van voorlichting en verstrekken van informatie.

Het werkgebied van de Stichting BurgerwachtVSR
Het werkgebied betreft de wijk Veeneslagen en het gebied rondom de Veeneslagen te Rijssen.
In het noorden en noordwesten begrensd door Ligtenbergerdijk en Nijverdalseweg, in het westen
begrensd door de Akkerdijk, in het zuiden en zuidoosten begrensd door de Holterstraatweg en
Reggesingel.

Organisatie
Voor de uitvoering van de buurtpreventie is een stichting opgericht, de Stichting BurgerwachtVSR.
De stichting is bij notariële akte opgericht en is ingeschreven bij de kamer van koophandel.
De statuten van de stichting zijn ter inzage bij het bestuur van de stichting.
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Deelname aan Stichting BurgerwachtVSR.
Iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet kan door de organisatie van de stichting
worden toegelaten als vrijwilliger van de Stichting BurgerwachtVSR:
 Het doel en de werkwijze van de stichting wordt onderschreven,
 De minimum leeftijd is 18 jaar op het moment van deelname,
 De vrijwilliger heeft geen bezwaar tegen het verstrekken van persoonlijke informatie ten
behoeve van controle door de politie indien gevraagd.
 De vrijwilliger heeft het huishoudelijk reglement van de Stichting BurgerwachtVSR
ondertekend.
De organisatie van de stichting kan uit organisatorische overwegingen een maximum stellen
aan het aantal vrijwilligers en in verband daarmee personen die, hoewel ze voldoen aan alle
voorwaarden, op een wachtlijst plaatsen.
De organisatie van de stichting kan onder vermelding van redenen nieuwe vrijwilligers
weigeren, en kan onder vermelding van redenen actieve vrijwilligers tijdelijk of definitief
deelname aan Stichting BurgerwachtVSR ontzeggen.

Faciliteiten vanuit de stichting.
De stichting stelt de vrijwilligers door het verschaffen van faciliteiten in staat om hun rol als
buurtprevent zo goed mogelijk te vervullen. De stichting:
 Verschaft aan elke vrijwilliger een geel hesje voorzien van de tekst “Burgerwacht VSR”
 Stelt de vrijwilligers op de hoogte van aanpassingen in de werkinstructie
 Verschaft toegang tot een online rooster voor de surveillance
 Onderhoud contact met politie en gemeente en draagt zorg voor communicatie met burgers,
instanties en bedrijven in Rijssen
 Belegd minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst tussen organisatie en vrijwilligers

Inbreng vanuit de vrijwilligers.
De vrijwilligers spannen zich in samen met de stichting de doelstelling van de
Stichting BurgerwachtVSR zo goed mogelijk te realiseren. De vrijwilligers leveren daarvoor de
volgende inbreng:
 Verschaffen de stichting de benodigde informatie voor het opstellen van roosters zijn
beschikbaar voor het, conform rooster, verrichten van surveillance en zorgen zelf voor
vervanging bij verhindering
 Verrichten hun taken en gedragen zich als burgerwacht overeenkomstig de voorschriften en
aanwijzingen de organisatie en politie zoals die op dat moment van kracht zijn.
 Onthouden zich van activiteiten of uitingen die de Stichting BurgerwachtVSR schade toe
kunnen brengen en communiceren niet zonder instemming van de organisatie van de
stichting met de media over buurtpreventie

Vertrouwelijkheid.
De Stichting en de vrijwilligers van de buurtpreventie gaan vertrouwelijk om met alle
informatie over mensen of zaken, daaronder ook begrepen de namen en persoonlijke
gegevens van andere vrijwilligers en de politie, die in verband met de uitvoering van
surveillance of andere wijze beschikbaar is of beschikbaar komt.
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Afspraken met betrekking tot beschikbaar gestelde kleding en andere
voorzieningen.
De beschikbaar gestelde kleding en andere voorzieningen blijven eigendom van de stichting.
Gebruik van de beschikbaar gestelde kleding en of andere voorzieningen is alleen toegestaan
als de vrijwilliger actief is in het kader van surveillance.
 De beschikbaar gestelde kleding wordt door de vrijwilligers op eigen kosten beheerd.
 Schade en of andere omstandigheden, zoals verkleuring, waardoor de kleding niet meer
bruikbaar of niet meer representatief is wordt gemeld aan de kleding coördinator van de
Stichting.
 Bij vervanging van oude kleding door nieuwe kleding wordt de oude kleding ingenomen door
de Stichting.
 Voorzieningen voor collectief gebruik van materieel worden door de vrijwilligers met zorg
gebruikt en op de daarvoor bestemde plaats weer achtergelaten conform de voorschriften
zodat deze zonder problemen beschikbaar zijn voor een volgende gebruiker.
 Schade aan deze voorzieningen wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de persoon die
namens de stichting het beheer van de voorzieningen verzorgd.

Rechten, aansprakelijkheid en verzekeringen.
Een vrijwilliger heeft dezelfde rechten en plichten als iedere andere burger in Nederland.
Deelname aan surveillance leidt niet tot meer rechten.
De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen en gedrag tijdens de
surveillance en is, derhalve zelf aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden of
andere aanspraken door derden.

Afspraken met betrekking tot surveillance
Tijdens surveillance tussen dienen de volgende regels in acht genomen te worden:
-

-

-

Bij signalering van zaken, die volgens de vrijwilliger kunnen leiden tot inbraken en/of diefstal zoals
fiets niet op slot, makkelijk bereikbare open ramen etc., wordt de vrijwilliger geacht dit te melden
aan de bewonder/eigenaar middels een geschreven notitie. Deze notitie wordt uitsluitend
geschreven op de notitieblokjes van Burgerwacht VSR en voor zover mogelijk geluidloos
gedeponeerd te worden in de brievenbus van de bewoner/eigenaar.
Indien de vrijwilliger het nodig acht burgers aan te spreken op gedrag of verblijfsplaats dan zal deze
correct blijven in taal en antwoord. (Stel je even voor, leg uit wie je bent en wat je doet, dus niet:
“Wat moet je hier?”)
De vrijwilliger gaat surveilleert nooit alleen, maar minimaal met twee vrijwilligers.
Tijdens het surveilleren draagt de vrijwilliger het “burgerwachthesje”, zodat de vrijwilliger duidelijk
herkenbaar is. Tenzij, in overleg met de organisatie of politie anders is besproken.
De vrijwilliger neemt de privacy van de buurt in acht, het zichzelf toegang verschaffen tot een erf is
niet toegestaan.
De vrijwilliger maakt zo weinig mogelijk lawaai. (zo min mogelijk en/of met gedempte toon praten)
Gebruik van een zaklantaren tot een minimum beperken. Het beschijnen van huizen en ramen is
uitsluitend toegestaan bij verdachte situaties.
De vrijwilliger dient tijdens de surveillance niet onder invloed van alcohol of verdovende

middelen te zijn.
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De organisatie van de stichting kan bij het niet in acht nemen van de afspraken met
betrekking tot surveillance actieve vrijwilligers tijdelijk of definitief deelname van Stichting
BurgerwachtVSR ontzeggen.

Zaken waar dit reglement niet in voorziet.
In zaken waarin dit reglement niet voorziet zal in overleg tussen stichting en vrijwilliger(s)
een oplossing worden gezocht die past in de geest van dit reglement.
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