
Inschrijfformulier als vrijwilliger voor Stichting Stadsvervoer HS.

Inschrijfdatum

Voornaam Achternaam

Straat Huisnummer

Postcode Woonplaats

Mailadres Geboortedatum

Huistelefoonnummer Mobielnummer

Weet u wat Stichting Stadsvervoer HS doet?

Ja Nee

Heeft u goed zicht op de uit te voeren werkzaamheden?

Ja Nee

Heeft u ervaring als chauffeur ?

Ja Nee

Heeft u een rijbewijs, zo ja welke?

Ja Nee



 

A

A1

A2

AM

T

B

B1

BE

C

C1

C1E

CE

D

D1

D1E

DE

Wat is uw motivatie om als vrijwilliger bij Stichting Stadsvervoer HS aan de slag te gaan en hoe 
bent u bij ons terecht gekomen?

Verwachting :

Opmerking :

Heeft u ervaring in het vrijwilligerswerk?



Wat zijn uw huidige werkzaamheden:

Welk werk heeft u in het verleden gedaan?

Welke opleidingen heeft u gevolgd?

Wat voor hobby's heeft u?

Hoe is uw gezondheid?

Rijtijden Stichting Stadsvervoer HS.

DAGEN                              1e dienst                 2e dienst                 3e dienst 
Maandag                   8.20 t/m 11.15 uur   11.20 t/m 15.15 uur   15.20 t/m 18.15 uur 
Dinsdag                     8.20 t/m 11.15 uur   11.20 t/m 15.15 uur   15.20 t/m 18.15 uur 
Woensdag                 8.20 t/m 11.15 uur   11.20 t/m 15.15 uur   15.20 t/m 18.15 uur 
Donderdag                8.20 t/m 11.15 uur   11.20 t/m 15.15 uur   15.20 t/m 18.15 uur 
Vrijdag                      8.20 t/m 11.15 uur   11.20 t/m 15.15 uur   15.20 t/m 18.15 uur 
Zaterdag                   8.20 t/m 11.15 uur   11.20 t/m 14.15 uur   14.20 t/m 17.15 uur

Tijden kunnen in de toekomst veranderen. 
Minimaal 2 dagdelen per week rijden, dit komt overeen met 8 uur rijden.

Heeft u ook bezwaar tegen het aanvragen van een VOG? (Verklaring Omtrent Gedrag) 

Ja Nee



Heeft u ook bezwaar tegen het inleveren van een kopie van uw rijbewijs?

Ja Nee

Heeft u bezwaar tegen het inleveren van een pasfoto?

Ja Nee

AVG-beleidsplan 
Hierin staat beschreven hoe Stichting Stadsvervoer HS omgaat met privé gegevens. 
Privé gegevens worden alleen intern gebruikt en worden maar op 1 plaats bewaard. 
Gaat u daarmee akkoord?

Ja Nee

Zijn er nog andere activiteiten die u voor Stichting Stadsvervoer HS zou willen doen?

Taak binnen het bestuur

PR taken bij de stichting

Klein onderhoud bus

Schoonmaak van de bus

Anders

Heeft u nog andere opmerkingen of aanvullingen?

Dit formulier kunt u opsturen of inleveren bij onze coördinator Dhr Lucas Venema, 
Mars 43 9602 KZ Hoogezand of 
Postbus 163 9600 AD Hoogezand of 
Via de mail info@stadsvervoerhs.nl 

Voor vragen kan u altijd bellen naar 06-23 904 204
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