Organisatienota Hear Hear 2022
A)Belangrijke aandachtspunten
-

Betreffende medewerkers met een vervangingsinkomen:

Aangezien de medewerkers van Hear Hear gecontroleerd kunnen worden door de
arbeidsinspectie zijn er enkele maatregelen verplicht;
A) Voor medewerkers die van een werkloosheids uitkering genieten;
Doet de vzw Kiewit (organisatie vrijwilligerswerk Hear Hear) een
groepsaanvraag voor het vrijwilligerswerk voor alle medewerkers.
Hiervoor moeten jullie zelf niets doen en zijn jullie automatisch in orde!
B) Voor medewerkers die van een vervangingsinkomen via sociale voorzorg
(bv. ziekte, invaliditeit) genieten;
Zij vragen zelf, bij hun bevoegde instantie (geneesheer), een attest voor
toestemming aan, en dienen dit attest bij te hebben tijdens het uitvoeren van
hun shift!
De medewerker is zelf verantwoordelijk, voor het in orde te zijn, tijdens het
uitvoeren van vrijwilligerswerk!
C) Voor medewerkers die van een gemeentelijk toelage (bv. leefloon) genieten;
Zij vragen zelf, bij hun bevoegde instanties een attest voor toestemming aan,
en dienen dit attest bij te hebben tijdens het uitvoeren van hun shift!
De medewerker is zelf verantwoordelijk, voor het in orde zijn, tijdens het
uitvoeren van vrijwilligerswerk!

-

Betreffende Catering :
Er worden geen lunchpaketten voor zien voor de medewerkers, je zal dus
je eigen lunch pakket en drank moeten meebrengen!!!

B) Algemene richtlijnen
-

Doel van het afsluiten van de straten is er voor te zorgen dat er geen
(te grote) overlast is voor de buurt. Deze straten zijn dan ook niet
toegankelijk voor autobestuurders zonder doorlaatbewijs.
Het is ten stelligste verboden inkomkaarten te verkopen.
De medewerkers dragen steeds hun Bordje C3 (spiegelei); fluorvestje;
seingeversbandje; (ze worden tijdens de wissels doorgegeven), en
houden hun post zuiver en ordelijk.
De medewerkers wijzen er de autobestuurders vriendelijk maar
kordaat op dat deze straten voor hen verboden terrein zijn.

-

In functie van de noodzaak is het de verantwoordelijke van Hades BBC
Hasselt toegestaan medewerkers een andere taak te geven dan
degene die oorspronkelijk opgegeven was.
Je bent tijdens je post aanwezig vanaf het begin uur tot het einde van
de post. Je laat je niet tijdelijk vervangen.
Je verlaat de post tijdens je shift niet. Ook niet om je kaart in te
ruilen voor een bandje of te gaan eten. Slapen of in de auto gaan
zitten tijdens je post is verboden.
Voor iedere post is er controle van zowel de vzw Kiewit als Hades BBC
Hasselt, Zorg dat je 15 min. voor de start van je shift aanwezig
bent op je post.
Ook tijdens je post kan vzw Kiewit en Hades BBC Hasselt je
controleren.
ALCOHOL IS STRIKT VERBODEN TIJDENS JE POST.

INDIEN JE NIET VOLDOET AAN DEZE RICHTLIJNEN KAN
HADES BBC vzw HASSELT JE BANDJE DOORKNIPPEN
JE KOMT DAN OOK OP DE ZWARTE LIJST VAN VZW
KIEWIT TE STAAN EN KAN BIJ GEEN ENKELE
VERENIGING MEER WERKEN VOOR PUKKELPOP of Hear
Hear.
GSM VERANTWOORDELIJKE HADES BBC HASSELT
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