
Disclaimer 
De informatie in dit formulier is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde: Stichting Dalisay Recovery/EETEAM en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 

verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan DALISAY RECOVERY /EETEAM  wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige verzending en/of ontvangst van 
de inhoud van dit formulier. U wordt verzocht bij onjuiste adressering,  de afzender direct te informeren en dit formulier te vernietigen.  

Bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit formulier neem contact op met: info@dalisayrecovery.nl

Vrijwilligers zijn de lichtpuntjes op onze aarde 
Ze zijn voor ons allen van onschatbare waarde 
Hun werk zorgt voor warmte in de maatschappij 
En dat alles ten gunste van jou en mij……. 

DEELNAME VRIJWILLIGERS FORMULIER DALISAY RECOVERY 2018 
Voor en achternaam 
______________________________________________________ 
Adres postcode en woonplaats 
______________________________________________________ 
Geboortedatum /plaats 
______________________________________________________ 
Werkzaam of nog op school? 
______________________________________________________ 
Telefoon en mobielnummer 
______________________________________________________ 
E-mailadres
______________________________________________________

Wat zou je graag willen doen? 

Gastvrouw /heer ontvangst koffie/thee 
Een luisterend oor bieden 
Ervaringsdeskundigheid inzetten 
Creatieve begeleiding 
Geven van voorlichting 
Verdelen van promotiematerialen (flyeren) 
Communicatie 
Bijhouden van de website 
Bestuursfunctie 
Administratieve werkzaamheden 
Coördinator vrijwilligers (roosteren, begeleiden etc) 
Promotor Sociale netwerken 

Anders , ik wil graag.. 

Wanneer ben je beschikbaar? 
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de inhoud van dit formulier. U wordt verzocht bij onjuiste adressering,  de afzender direct te informeren en dit formulier te vernietigen.  

Bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit formulier neem contact op met: info@dalisayrecovery.nl 

Dag ochtend middag avond 
Maandag    
Dinsdag    
Woensdag    
Donderdag    
Vrijdag    
Zaterdag    
Zondag    

 

Wanneer ben je niet beschikbaar  
(Denk ook aan geplande vakantie etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoeveel uren ben je beschikbaar: 

 uren Opmerkingen 
Per maand   
Per week   
Per dag   

 
Waarom wil je vrijwilligers werk gaan doen voor Dalisay Recovery? 
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Iets over je achtergrond & motivatie. 
 heb je zelf een eetstoornis gehad? 
 ben je herstelt van je eetstoornis? 
 is dat meer dan 3  jaar geleden? 
 ben je nog onder behandeling? 
 ken je iemand met en eetstoornis van dichtbij 
 ben je bereid om een cursus te volgen? 

 
Vertel iets over jezelf en je motivatie om vrijwilliger bij ons te worden? 

 
 
 
 
 

 
Wat is je opleiding geweest, of wat volg je nog? 

 
 
 
 
 
 

 
Ben je in bezit van:  
Rijbewijs  ja nee 
VOG (verklaring omtrent gedrag)  ja nee 

 
Dank je wel voor het invullen. Klik op verzenden! 
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