Postbus 143, 1850 AC Heiloo
www.buurtbus.nl

Vrijwilligersnr:

Invulinstructie aanmeldingsformulier
De vereniging werkt met een rooster en planning. Wij verzoeken u daarom
het formulier volledig in te vullen.
Voor vragen kunt u zich wenden tot:
Siem Smit
(coördinator Buurtbus), telnr.: 06-338.359.04
Ron van Riemsdijk (coördinator Regiobus), telnr.: 06-446.291.80
Bovenkant
De bovenkant van het formulier bevat vragen over uw standaard gegevens.
Telefoonnummers zijn o.a. belangrijk om u te kunnen bereiken voor
informatie en voor het ruilen van diensten. Een emailadres is onmisbaar
omdat de weekberichten, rijroosters en alle informatie per email verspreid
worden.
Voorkeur
Hier kunt u met een kruisje aangeven welke diensten uw voorkeur
hebben. Welke shift (dienst) en op welke dag.
Standaard rijdt elke chauffeur 1 x per 14 dagen. Dat kan een Even of Oneven
week zijn. Het kan zijn dat u voorkeur heeft voor Even dan wel Oneven
weken. Uw voorkeur kunt u met een E (eetje) of een O (ootje) aangeven
achter uw kruisje.
Bijvoorbeeld: Uw voorkeur gaat uit naar dinsdag de 3e shift. Dan zet u een
kruisje onder de Di op regelhoogte van shift3. Geen O of E invullen, indien de
week u niet uitmaakt.
Verhinderd
Idem als bij voorkeur, maar nu bent u verhinderd om op het aangegeven
moment te rijden.
Voorkeur/verhinderd
Het aantal gezette kruisjes bepaalt wel uw inzetbaarheid. Indien u maar één
voorkeur heeft en/of veel verhinderingen, dan is de kans dat u kunt rijden
kleiner.
Vakanties
We houden rekening met uw vakanties of andere incidentele verhinderingen.
Geef dus zo vroeg mogelijk uw vakanties door.
Tanken
Chauffeurs die de 3e shift rijden op een dag dat er getankt moet worden,
tanken de bus vol na afloop van hun shift.

U kunt onderstaand formulier via uw PC invullen of uitprinten en
dan invullen.
Inzenden kan per mail dan wel per post (Postbus 143, 1850 AC Heiloo)

Vrijwilligersnr:

Postbus 143, 1850 AC Heiloo
www.buurtbus.nl

Aanmelding Vrijwillig Chauffeur

-

Voor- en Achternaam:
Adres :
Postcode/Plaats :
Telefoon thuis :
Telefoon mobiel:
Emailadres :
Geboortedatum:
Geslacht: -

Beschikbaar per:

Voorkeur
Shift1
Shift2
Shift3

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Verhinderd
Shift1
Shift2
Shift3

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Reserve

Is bereid als reserve in te vallen:

-

Vakanties
Voor zover reeds bekend:
Ondertekenaar beschikt over een geldig rijbewijs B, heeft geen fysieke of
andere beperking, dan wel opgelegde verboden, die hem beletten voor de
Buurtbus te kunnen rijden.

Datum:

Handtekening:

Inleveren bij het Coördinatieteam of verzenden via de PC
Siem Smit
(coördinator Buurtbus), telnr.: 06-338.359.04
Ron van Riemsdijk (coördinator Regiobus), telnr.: 06446.291.80
Emailadres: aanmeldenvrijwilliger@buurtbusheiloo.nl

