AANMELDING:
VRIJWILLIGER
Indien u zich wilt aanmelden om assistentie te verlenen aan de stichting Australian
shepherd Rescue Fund op ander gebied dan opvang, dan vragen wij u om dit
formulier in te vullen als zijnde aanmelding als vrijwilliger.
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik mijn tijd en mogelijkheden vrijwillig ter
beschikking stel aan de stichting Australian shepherd Rescue Fund en ik geen
compensatie voor mijn tijd of mogelijkheden ontvang. Ik begrijp ook dat het mogelijk
is dat ik geweigerd wordt voor de positie van vrijwilliger volgens de statuten en
reglementen van de stichting Australian shepherd Rescue Fund.
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoon thuis:
Telefoon werk:
Telefoon mobiel:
Wanneer ik het beste
bereikbaar ben:
E-Mailadres:
Bent u eigenaar of bent u al eens
eigenaar geweest van een of meerdere
Australian Shepherd(s)?

Ja / Nee*

Indien ja; wat zijn uw ervaringen met
het ras, welke activiteiten hebt u
gedaan met het ras:

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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Het A.R.F. is een landelijke organisatie. We hebben altijd vrijwilligers
nodig om het programma van de rescue draaiende te houden.
Kijk s.v.p. na en geef aan welke tak van vrijwilliger voor u interessant
zou kunnen zijn met uw ervaring erbij genoteerd. Geef tevens aan
waar u ervaring in heeft en op welke manier.
Sponsoring en fondsenwerving

Boekhouding

Evaluatie van honden in hun thuissituatie

Evaluatie van honden in een asiel

Honden transport

Gedragstherapie

Overige, met betrekking tot werken met
honden

Telefoon werkzaamheden

Brieven schrijven

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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Ervaring met computers (design en / of
onderhoud)
Overig; Vermeld in welke andere
werkzaamheden en raakvlakken waarbij u
ons behulpzaam zou kunnen zijn

Vermeld s.v.p. referenties die persoonlijke ervaring met u hebben in het werk
en /omgaan met honden en de naam en het adres van u huidige dierenarts.
Dierenarts referentie:
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mailadres en eventueel website
Telefoonnummer:
Persoonlijk referentie 1:
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres en eventueel website
Raakvlakken op het gebied van
honden; zoals o.a. fokker of
pensionhouder etc.
Persoonlijk referentie 2:
Naam:
Adres:

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
Raakvlakken op het gebied van
honden; zoals o.a. fokker of
pensionhouder etc.
Is het mogelijk dat een van onze
afgevaardigden u persoonlijk
thuis kan ontmoeten?

Ja

/

nee*

Indien nee, waarom niet?

Alle bovenstaande informatie die ik gegeven heb is naar waarheid ingevuld en
kompleet. Ik ga ermee akkoord om de reglementen en de statuten van de stichting
Australian shepherd Rescue Fund (A.R.F.) op te volgen. Ik begrijp dat het mijn
beslissing is of ik wel of niet een aussie wil opvangen. Ik zal het A.R.F. niet
aansprakelijk stellen voor enige breuk, verwonding of handeling die leid tot enige
verwonding veroorzaakt direct of indirect bij enig persoon of eigendom van/bij enige
hond en ik mag altijd de beslissing nemen om de opvang te helpen als vrijwilliger in
tijd.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum:
Naam:
Handtekening:

Het A.R.F., in zijn geheel en in volledige discretie, behoud zich het recht voor
om een aanvraag tot vrijwilliger te weigeren met of zonder reden dan ook.

* doorhalen wat niet van toepassing is.
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