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1. Over de stichting 

Theatergroep OverMalbruggen is opgericht door Freija Poll, Arash Jabbarie en Inez 

de Groot op 4 april 2019. Op 15 april 2020 is Theatergroep OverMalbruggen een 

stichting geworden; Stichting OverMalbruggen. De stichting dankt haar naam aan de 

wijk waar zij actief is, namelijk Malburgen én het werkwoord overbruggen. Malburgen 

is een zeer cultureel diverse wijk in Arnhem Zuid. De stichting wil door middel van 

theater en de andere uitvoerende kunsten, zoals dans of muziek, bestaande 

verschillen overbruggen.  

1.1 Missie en Visie 
In de huidige samenleving trekken veel mensen zich terug in hun eigen huis of eigen 

(culturele) groep. Ze kennen hun buren niet of zijn zelfs bang voor mensen met een 

andere achtergrond. Ook in Malburgen, de wijk waarin mensen van de grootste 

verscheidenheid aan culturen van alle wijken in Arnhem wonen, ontbreekt een sterke 

sociale cohesie. Er heerst veel eenzaamheid, voornamelijk onder ouderen. Stichting 

OverMalbruggen wil dit verbeteren door dans, theater en muziek in te zetten om 

elkaar te ontmoeten, ongeacht leeftijd, gender, cultuur, handicap etc. Door onze 

kunstzinnige activiteiten leren we elkaar kennen en krijgen we empathie voor elkaars 

verhalen en belevenissen. Op deze wijze overbruggen we verschillen. 

 
1.2 Medewerkers 

De dagelijkse leiding van OverMalbruggen is in handen van onze zakelijk leider 

Freija Poll, regisseur Yvonne Laan en artistiek coach Anouk de Bruijn. Zij zijn nauw 

betrokken bij al het reilen en zeilen van OverMalbruggen.  

Naast de dagelijkse leiding heeft Stichting OverMalbruggen vier bestuursleden en 

een adviesraad. Kijk voor meer informatie op onze website, zie: 

https://www.overmalbruggen.nl/overons.php  
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2. Vrijwilligersbeleid 

 

Stichting OverMalbruggen kan uiteraard niet zonder haar vrijwilligers. Om 

duidelijkheid te geven aan medewerkers, stagiaires en vrijwilligers over hoe met 

vrijwilligers wordt gewerkt binnen de stichting en ter voorkoming van conflicten of 

ongelijke behandeling, hebben wij een vrijwilligersbeleid opgesteld. Daarnaast heeft 

dit beleid tot doel: het stimuleren van de inzet van vrijwilligers. 

 2.1 Werving vrijwilligers 

Om vrijwilligers te werven voor Stichting OverMalbruggen gebruiken we diverse 

kanalen. Zo wordt er bijvoorbeeld na een interview over het thema van onze 

aankomende voorstellingen altijd aan de geïnterviewde gevraagd of hij/zij mee wil 

spelen of vrijwilligerswerk bij ons wil doen op het gebied van decor, kostuums, PR 

etc. Tevens plaatsen wij gedurende het jaar advertenties op onze website, sociale 

media kanalen of via de Vrijwilligerscentrale Arnhem als we weer meer vrijwilligers 

nodig hebben. Zo hopen we vele diverse mensen te bereiken die een steentje bij 

willen dragen aan Stichting OverMalbruggen. We staan hierbij open voor vrijwilligers 

met een uitkering, inburgeraars, of vrijwilligers die een maatschappelijke stage of 

diensttijd invulling willen geven. Het kunnen mensen zijn die zich voor lange tijd van 

bijvoorbeeld 6 maanden of een jaar aan ons willen binden (tijdens de looptijd van 

een geheel project) of enkel kort willen helpen (bij een opvoering bijvoorbeeld).  

 

 2.2 Soorten vrijwilligerswerk bij OverMalbruggen 

Zoals eerder vermeld is iedereen welkom bij OverMalbruggen. Dit geldt ook voor de 

vrijwilligers. De stichting is altijd op zoek naar vrijwilligers die denken hun steentje te 

kunnen bijdragen, op wat voor manier dan ook. De verscheidenheid aan mensen zie 

je ook terug in onze vrijwilligers. Vrijwilligerswerk kun je namelijk doen vanuit een 

sociale motivatie, om meer mensen te leren kennen in jouw wijk. Je wilt graag jouw 

expertise delen en daarmee een goed doel steunen of gewoon een helpende hand 

bieden. Zo zien we ook graag vrijwilligers zonder theaterervaring komen.  

Vrijwilligers houden onze stichting en daarmee ook de missie staande. Zij zijn het 

verlengstuk van onze dagelijkse leiding, waardoor er ieder half jaar weer een 

voorstelling op de planken staat. Bovendien kunnen we, naarmate het aantal 

vrijwilligers  van OverMalbruggen groeit, ook meer verbindende activiteiten 

organiseren in de wijk.  

We werken momenteel met de volgende vrijwilligers bij OverMalbruggen. Echter dit 

wil niet zeggen dat we niet open staan voor vrijwilligers die op andere wijze bij willen 

dragen. We staan altijd open voor nieuwe ideeën om mensen via de kunsten met 

elkaar te verbinden. 



- Decor vrijwilliger: Bij elke productie die we maken, moet er ook een decor 

bedacht en gemaakt worden. Samen met de regisseur brainstormen de 

vrijwilligers over het decor, bijvoorbeeld hoe de artistieke visie en boodschap 

van een voorstelling overgebracht kan worden via een theatraal decor 

alsmede de kosten hiervoor en hoe alles praktisch in elkaar gezet kan 

worden. Hierna wordt er een plan gemaakt wat betreft de praktisch invulling 

van het vrijwilligerswerk ed. Uiteindelijk gaan de handen uit de mouwen en 

wordt het decor gemaakt. Vrijwilligers kunnen op verschillende wijze in dit 

proces bijdragen waarover in de overeenkomst afspraken zijn gemaakt.  

- Kostuum vrijwilliger: Ook de kostuum vrijwilliger houdt zich bezig met het 

proces rondom de voorstelling, maar nu met nadruk op de kostuums. De 

kostuum vrijwilliger richt zich hierbij op hoe we, via kostuums, het verhaal van 

de voorstelling theatraal kunnen vertellen en wat hierin de mogelijkheden zijn.  

Er wordt gebrainstormd over de kostuums: ze worden gekocht, bijvoorbeeld 

bij het Leger des Heils of in elkaar gezet. Vrijwilligers kunnen op verschillende 

wijze in dit proces bijdragen waarover in de overeenkomst afspraken worden 

gemaakt.  

- Grime vrijwilliger: De grime vrijwilliger zorgt er samen met de begeleider van 

deze vrijwilliger voor dat op de avond van de voorstelling alle spelers in de 

make-up kunnen. Soms draait het hierbij alleen erom dat de spelers niet gaan 

glimmen op het toneel en soms heeft een speler extra grime nodig voor 

zijn/haar rol. Van tevoren wordt dit vastgelegd en de grime vrijwilliger zorgt op 

de avond dat iedereen er mooi uit komt te zien.  

- PR vrijwilliger: De PR vrijwilliger helpt mee met de promotie van 

OverMalbruggen. Dit kan op een verscheidenheid aan manieren: door blogs 

te schrijven, post op sociale media, illustraties voor ons te maken, te flyeren, 

berichten te schrijven voor de website of in kranten etc. In de 

vrijwilligersovereenkomst wordt vastgesteld wat iemand voor ons gaat doen 

en wanneer hij/zij dit zal doen. 

- Vrijwilliger techniek: Heeft een vrijwilliger altijd al wat willen leren over geluid 

en licht techniek? Dat kan bij ons zeker ook. Onder begeleiding van onze 

technicus wordt er een licht en geluidsplan opgesteld voor een voorstelling 

(vaak tijdens een doorspeelweekend vlak voor de voorstelling) . Dit plan wordt 

door de vrijwilliger uitgevoerd tijdens een voorstelling. Eerst even meekijken is 

uiteraard ook mogelijk.  

- Vrijwillige schrijver: Vrijwilligers kunnen bij ons ook meehelpen met het 

schrijven van het script. Ze kunnen dan meegaan met de interviews waarop 

we ons script baseren, interviews afnemen en/of een deel van het script 

schrijven onder begeleiding van de  betaalde schrijver(s)  en regisseur van 

OverMalbruggen.   

- Vrijwilliger tijdens de voorstelling: Ook tijdens de voorstellingen hebben we 

soms vrijwilligers nodig. Er kan dan geholpen worden als kok, 

publieksbegeleider, achter de schermen etc.  



- Bestuur: Ook ons bestuur en onze adviesraad zijn vrijwilligers. Mocht er 

interesse zijn bij een vrijwilliger om in het bestuur of adviesraad deel te nemen 

als voorzitter, penningmeester, secretaris etc. dan willen we daar altijd over in 

gesprek gaan.  

 

2.3 Tijdsbesteding van vrijwilligers  

Dat iedereen welkom is bij stichting OverMalbruggen, betekent niet dat men op ieder 

moment kan komen en gaan. Afhankelijk van jouw doel of taak als vrijwilliger, wordt 

er in overleg een minimale inzet afgesproken. Dit zal worden vastgelegd in een 

vrijwilligersovereenkomst. Hiervan kan worden afgeweken mits er een goede reden 

voor is, maar we willen wel dat de spelers en andere vrijwilligers op elkaar kunnen 

rekenen.  

2.4 Inspraak en begeleiding en vertrouwelijkheid 

Als er een nieuwe vrijwilliger bij onze stichting komt, vindt altijd een 

kennismakingsgesprek plaats waarbij wordt vastgesteld wat een vrijwilliger bij ons 

gaat doen, hoeveel uur hij/zij hieraan spendeert en wie zijn/haar eerste 

aanspreekpunt en begeleider wordt. Dit komt ook in de vrijwilligersovereenkomst te 

staan.            

 Ieder half jaar na een voorstellingsperiode evalueren wij met de spelers. We 

evalueren dan zowel de voorstellingen zelf als het proces hiernaartoe: wat ging er 

goed en wat kan nog beter? Tevens evalueren wij rond dezelfde tijd ook met onze 

vrijwilligers al dan niet gekoppeld aan de evaluatie van de spelers. In deze evaluatie 

kunnen de vrijwilligers aangeven wat ze goed vonden gaan en wat nog verbeterd 

kan worden. Ook kunnen zij aangeven als ze bijvoorbeeld aankomende half jaar, 

nog additionele taken op zich willen nemen. Zo willen we er voor zorgen dat al onze 

vrijwilligers in hun kracht gezet worden en we samen bijdragen aan onze stichting. 

 Mocht een vrijwilliger nog persoonlijk wil praten over dan wel problemen of 

andere zaken waar hij/zij tegenaan loopt, waar men zich onveilig door voelt (zoals 

pesten, discriminatie of intimidatie) of wat hij/zij nog meer wil doen, dan kan dat in 

eerste plaats met de persoonlijke begeleider. Mocht men echter met andere 

problemen zitten, dan kan met ook altijd met iemand anders van het bestuur dan wel 

adviesraad praten. We willen dat vrijwilligers zich vrij moeten voelen problemen naar 

elkaar uit te spreken en als dat niet zo is, kan men zich melden bij het bestuur of 

adviesraad. Men kan hierover mailen naar info@overmalbruggen.nl en dan wordt 

men doorverwezen. Waarover men het dan wil hebben, hoeft dan nog niet genoemd 

te worden. Dit kan op een later tijdstip met de desbetreffende persoon. We willen dat 

vrijwilligers zo altijd een vertrouwelijk gesprek aan kunnen gaan mocht dit nodig zijn. 

Zie voor meer info hierover: 

https://www.vrijwilligerswerk.nl/in+veilige+handen+home+nieuw/default.aspx  

mailto:info@overmalbruggen.nl
https://www.vrijwilligerswerk.nl/in+veilige+handen+home+nieuw/default.aspx


2.5 Beloning vrijwilligers 

Vrijwilligers van stichting OverMalbruggen krijgen geen beloning in de vorm van een 

vrijwilligersvergoeding. De enige uitzondering hierop is als men als vrijwilliger in ons 

bestuur gaat. Omdat men dan veel verantwoording draagt, krijgt men, indien de 

subsidies dit toelaten, hiervoor een vergoeding, die in samenspraak met bestuur, 

adviesraad en zakelijk leider wordt vastgesteld. Andere vrijwilligers hebben wel recht 

op vrijkaartjes voor onze voorstellingen. Ze mogen ook gratis bij onze wekelijkse 

repetities aanwezig zijn. Als men echter mee wil spelen tijdens de repetities en 

voorstellingen wordt men gezien als speler en zal men spelerscontributie moeten 

betalen. Ook betaalt OverMalbruggen de kosten die gerelateerd zijn aan het 

vrijwilligerswerk zoals bijvoorbeeld de aanschaf van materiaal voor het decor. 

Alvorens dit gebeurt, wordt er overleg gepleegd met de penningmeester en indien hij 

akkoord geeft, kunnen kosten achteraf gedeclareerd worden bij het bestuur. Tevens 

worden zij ook uitgenodigd op onze eindfeesten na een voorstelling.  

 

2.6 Huisregels  

Nakomen afsprak 

Bij Stichting OverMalbruggen gaan we ervan uit dat vrijwilligers zich zullen houden 

aan de afspraken die mondeling dan wel in een vrijwilligersovereenkomst zijn 

gemaakt. Mocht dit om wat voor reden dan ook echter niet mogelijk zijn, dan zal de 

begeleider als eerste de vrijwilliger aanspreken of de vrijwilliger kan dan bij de 

begeleider terecht. Met hem/haar wordt dan gekeken of de overeenkomst aangepast 

moet worden of dat wellicht iemand anders oplossing kan bieden als er niet aan de 

overeenkomst voldaan kan worden. In samenspraak met het bestuur kan hierna 

eventueel ook besloten worden de vrijwilligersovereenkomst te ontbinden. Dit doen 

we echter alleen als er echt geen oplossing gevonden kan worden. Het liefst zoeken 

we namelijk voor elke vrijwilliger een passende plek in onze stichting.  

Afmelden  

Mocht een vrijwilliger een keer niet kunnen komen, dan meldt hij/zij altijd tijdig af bij 

de begeleider tenzij. er zwaarwegende redenen zijn waardoor de vrijwilliger  plots 

niet kan komen. Hij/zij meldt zich dus minimaal een week van tevoren bij de 

begeleider tenzij er zwaarwegende redenen zijn waardoor de vrijwilliger  plots niet 

kan komen (bijvoorbeeld een plots overlijden in de familie). Ook kan er al eerder met 

de vrijwilliger worden afgesproken dat hij/zij bij bepaalde bijeenkomsten niet altijd 

aanwezig kan zijn.           

 Mocht een activiteit niet door kunnen gaan door uitval van medewerkers van 

OverMalbruggen, dan wordt de vrijwilliger hiervan ook tijdig op de hoogte gebracht 

en wordt er met hem/haar gezocht naar een passend alternatief.    



 Als een vrijwilliger zich definitief af wil melden, dan gaat dit zoals omschreven 

in 2.7. 

 

Privacy 

De privacy van onze vrijwilligers wordt op dezelfde manier gewaarborgd als onze 

spelers die zich inschrijven.  In ons privacybeleid kunt u lezen hoe dit in zijn werk 

gaat: https://www.overmalbruggen.nl/PrivacyVerklaring.php  

Aansprakelijkheid 

Stichting OverMalbruggen, Freija Elisabeth Poll (zakelijk leider) en de regisseur 

(eventueel stagiaires) die zij aanstelt, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor 

het verwijderen van eigendommen van vrijwilliger of schade aan lijf of goederen van 

vrijwilliger in of nabij de locaties waar Stichting OverMalbruggen werkzaamheden 

heeft. Dit geldt zowel tijdens de werkzaamheden net als op de heen- en terugweg. 

Vrijwilligerswerk bij OverMalbruggen  geschiedt op eigen risico. Schade toegebracht 

aan de inventaris (c.q. het gebouw/ de zaal) wordt op de vrijwilliger verhaald op 

grond van wettelijke aansprakelijkheid. 

Recht tot ontzegging 

Zowel met spelers als vrijwilligers moet met respect worden omgegaan binnen 

OverMalbruggen. Echter de zakelijk leider, Freija Elisabeth Poll, kan besluiten een 

vrijwilliger de toegang tot de repetitie of uitvoeringslocatie te ontzeggen, bijvoorbeeld 

bij wangedrag of bij het in opspraak brengen van de goede naam van de stichting of 

theatergroep.  

 

2.7 Beëindiging vrijwilligerswerk 

Als een vrijwilliger stopt met zijn/haar vrijwilligerswerk bij onze stichting, vindt er altijd 

een gesprek plaats waarom iemand weg gaat. Hiervan kan de persoon zelf leren 

over waarom hij/zij weg gaat en kunnen we als stichting ook nog kijken wat we 

kunnen verbeteren met betrekking tot onze vrijwilligers. Bij onbehoorlijk gedrag 

kunnen de zakelijk en artistiek leider tevens besluiten dat een vrijwilliger geen 

vrijwilligerswerk meer bij ons kan doen in samenspraak met het bestuur. Ook dan 

vindt echter altijd een eindgesprek met de vrijwilliger plaats waarin hier  op 

gereflecteerd wordt met de vrijwilliger en begeleider.  
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Bijlage:  

-Vrijwilligerscontract: 

 

 

Overeenkomst vrijwilligerswerk OverMalbruggen 

 

De vrijwilliger verklaart dat zij/hij bekend is met en een exemplaar heeft ontvangen van 

het vrijwilligersbeleid  voor vrijwilligers binnen de stichting OverMalbruggen. 

 

Zij/hij kan zich verenigen met wat daarin staat over doel en werkwijze van de stichting, 

met taken en plaats van de vrijwilligers in het algemeen binnen de organisatie en hun 

inbreng in het beleid. Voorts met hetgeen voor vrijwilligers is geregeld met betrekking tot 

aanschaf van materiaal en onkostenvergoeding. 

 

De volgende concrete afspraken zijn gemaakt tussen de vrijwilliger en de stichting: 

1. De taken van de vrijwilliger zijn: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. De werktijden  of frequenties zijn: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3. Voor de begeleiding zal .................................................... 

zorgdragen. 

 

4. De volgende onkosten/materialen  zullen door de stichting worden vergoed (kan ook op 

later moment worden besproken): 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

5. Indien nodig maakt de vrijwilliger gebruik van zijn/haar  WA- en/of ongevallenverzekering  

 

Zowel de vrijwilliger als de organisatie zullen deze afspraken zo goed mogelijk nakomen. 

 

Namens de organisatie       De vrijwilliger 

(naam)         (naam) 

 

...................................       ................................ 

 

handtekening:        handtekening: 

 

 

datum: .....................        datum: ..................... 

 

 

 

 

 


