Aansluiting netwerk landschapsbeheer Landschap Overijssel

Voorwaarden
•

De vrijwilligersgroep bestaat uit tenminste twee personen en heeft één contactpersoon.
Er wordt toestemming gegeven de gegevens van de contactpersoon (naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres) op te nemen in het adressenbestand van Landschap
Overijssel. Contactgegevens van overige vrijwilligers die dat wensen worden doorgegeven
en opgenomen in ons bestand. Er wordt nooit zonder toestemming adressen doorgegeven
aan derden.

•

De vrijwilligersgroep voert werkzaamheden uit ten behoeve van het landschap in
Overijssel met een frequentie van minimaal één keer per jaar. De werkzaamheden zijn in
het belang van het landschap en worden op een ecologisch verantwoorde wijze en binnen
wettelijke kaders uitgevoerd. Het beheer is gericht op de instandhouding en versterking
van natuur/flora/fauna, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden. Er is ruime
aandacht voor inheemse beplanting.. De werkgroep heeft toestemming van de
terreineigenaar en of grondgebruiker voor het uitvoeren van de werkzaamheden en
activiteiten.

•

Aan het werken in het landschap met behulp van gereedschap zitten risico’s verbonden.
Het is daarom belangrijk dat de groep beschikt over een arboplan en dat de Arbo- en
veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd. Het arboplan wordt regelmatig bekeken en waar
nodig aangepast. De vrijwilligersgroep gaat met zorg om met de verstrekte materialen en
kent ook de voorwaarden die Landschap Overijssel stelt voor het uitlenen van
gereedschap.

•

De vrijwilligersgroep vult jaarlijks de door Landschap Overijssel toegestuurde vragenlijst in.
Deze informatie en eventueel beeldmateriaal van de groep mag gebruikt worden voor
communicatie-uitingen van Landschap Overijssel na overleg met de vrijwilligersgroep.

•

De werkgroep plant zelfstandig werkzaamheden in, neemt eigen initiatieven en is
verantwoordelijk voor de uitgevoerde activiteiten.

Voldoet jouw vrijwilligersgroep aan de bovengenoemde voorwaarden? Dan kun je aansluiten
bij het vrijwilligersnetwerk van Landschap Overijssel. Vul het aanmeldingsformulier in en stuur
deze op. Je wordt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hierna
ontvang je een welkomstpakket met informatie over arbo-wetgeving, verzekeringen en het
cursusaanbod.
Heb je vragen over bovenstaande? Neem contact op met Erik de Kruif

