
1 Aanmelden
Als je wilt starten met vrijwilligerswerk vragen  
we je eerst een paar keer proef te draaien. Als je 

 
we je graag registreren. Dat gaat als volgt.

Per e-mail ontvang je vier documenten:
1. Deze informatiefolder
2.  De voorwaarden voor vrijwilligers:  

 
als vrijwilliger en verzekeringen. 

 
 

Protocol ziekte van Lyme van Waternet
4.  Registratieformulier met:
 •  Contactgegevens en gegevens over  

 •  Vakje om aan te vinken dat je de voorwaar-

 
we je een pasfoto op te sturen. Zo maken  

 

 

• Fietsplaat en een sticker met jaartal
 

 
met vijf personen kunt wandelen in de AWD

• Optie: plattegrond van de AWD
• Optie: jaarparkeerkaart.

 

voor een afsluitend gesprek en inlevering van 

tevoren minimaal één keer daarover met je spreken. 
Gelukkig komt dit zelden voor.

2 Kleding en gereedschap
-

leen. 

 
 

te dragen. Je kunt ze ook zelf kopen
 

Werken in de Amsterdamse Waterleidingduinen,  
de Loenderveense Plas en de Bethunepolder

Hartelijk welkom als vrijwilliger bij Waternet! We hopen dat je veel plezier zult beleven aan 

je activiteiten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), de Loenderveense Plas of de 

Bethunepolder. Waternet is ontzettend blij met de bijdrage die je gaat leveren aan onderzoek, 

beheer of recreatie in onze natuurgebieden. We danken je bij voorbaat voor je inzet.
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3 Communicatie

mede door en voor de vrijwilligers gemaakt. Twee 

met algemene informatie en leuke interviews. Drie 
-

derzoek AWD met actuele informatie over onder-

4 Spelregels
Vergoeding

als vrijwilliger op verzoek van Waternet op een an-

je een vergoeding van je reiskosten.

Vergunning AWD en herkenbaarheid

voor 
Waternet doet. Daarom ontvang je van ons een 

waar (welk 

.

 

 
 
  

 
 

vergunning om grote materialen te vervoeren.  

 
-

Verhindering

vragen we je dit zo spoedig mogelijk te melden:
•  Tot twee of meer werkdagen voorafgaand  

 
via vrijwilligers@waternet.nl

•  Één dag van tevoren of op de dag zelf:  
 

 
coördinator van de werkgroep.

Veilig en gezond werken

-

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat je de ziek-

Waternet je een tekenlepel aan. Je ontvangt van 

Verzekering en aansprakelijkheid
 

collectieve verzekeringen afgesloten:
•  Een collectieve ongevallenverzekering tegen 

-



 

 
5 Contact met Waternet
Vrijwilligersbalie

 
 

 
 

administratie  
 

Contactpersonen

 
-

merkingen en tips.

Contactpersoon onderzoekvrijwilligers

E-mailadres  vincent.van.der.spek@waternet.nl

 

 
je dat van Waternet.

Contactpersoon beheervrijwilligers

Contactpersoon vrijwillige excursie leiders en 
baliemedewerkers

E-mailadres miranda.kok@waternet.nl

Contactpersonen vrijwillige gastheren/
gastvrouwen

-

(oneven weken weekend-

-

 

Spoed algemeen
 

 
 


