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Vereniging Vrienden van Jah-Jireh
1.

Doel en werkwijze Vereniging Vrienden van Jah-Jireh

Als Vereniging Vrienden van Jah-Jireh ondersteunen wij de doelstellingen en belangen van de ‘Stichting
Jah-Jireh Woonzorg’. (De doelstelling van de Stichting Jah-Jireh Woonzorg is er op gericht om huisvesting en verzorging/verpleging te
bieden aan een speciale doelgroep, t.w.Jehovah’s Getuigen. Het doel van deze verzorging is een omgeving te creëren waar de bewoners zich
geliefd voelen en goed verzorgd/verpleegd worden, waarbij hun eigen identiteit wordt gewaarborgd. Daarbij wordt geregeld dat de bewoners die
zorg ontvangen van opgeleide mensen uit dezelfde doelgroep. Naast deze professioneel opgeleide mensen zullen de bewoners en het personeel
ondersteund worden door de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers eveneens uit de zelfde doelgroep. De woon-, zorg-, en andere
voorzieningen van de Stichting zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van de Vereniging)

Alle betrokkenen bij Jah-Jireh Woonzorg hebben zich verenigd in de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh
(VVVJJ). Als Vereniging Vrienden van Jah-Jireh onderstrepen wij de bijbelse wetten en beginselen.
De Vereniging stelt zich de volgende doelen:
 Het actief ondersteunen, bevorderen en beschermen van op de eigen identiteit gestemde leefwijzen
zoals verwoord in de statuten van de Vereniging, waarin de gezamenlijke geloofsbeleving van
verplegers, vrijwilligers en bewoners een centrale plaats inneemt
 Het vormen, innemen en schriftelijk vastleggen van gemeenschappelijke standpunten teneinde in
geval van vooral niet-individuele aangelegenheden als groep te spreken, te worden aangesproken en
te worden behandeld.
 Het actief mee organiseren en meewerken aan de invulling van de professionele woon- en
zorgdiensten teneinde de aanwezige (financiële) middelen en mankracht niet te verspillen en een hoge
kwaliteit en efficiency en welzijn in wonen en zorg te waarborgen.
 Het actief meewerken aan en het leveren van woon- en sfeerelementen zodat de bewoners zich in de
woon- en zorgomgeving veilig en geborgen voelen.
 Het actief bevorderen van een onderlinge positieve sfeer onder alle leden, doch in het bijzonder onder
leden die verblijven op de zelfde locatie.

2.
Leden van de Vereniging
De Vereniging kent de navolgende categorieën leden:
1. Reguliere leden -

Een gedoopte Getuige van Jehovah die als zodanig ook bekend staat. Een
regulier lid is een bewoner van een locatie van Jah-Jireh Woonzorg.

2. Geassocieerde leden -

Een persoon niet zijnde een Getuige van Jehovah maar wel wettig
getrouwd met een Regulier lid dan wel de ouder of kind daarvan, die al in
het verleden getoond heeft dat zijn/haar gedrag het spirituele leven van de
partner of kind niet in de weg staat.

3. Aspirant leden -

Diegene die voornemens is bewoner te worden. In die hoedanigheid is het
aspirant lid verstoken van de diensten, rechten en plichten, die de twee
eerder genoemde soorten leden in hun hoedanigheid als bewoner hebben,
met uitzondering van het betalen van de contributie.

4. Buitengewone leden -

Een persoon, die niet de status van bewoner ambieert, maar die de
doelstellingen van de Vereniging onderschrijft en behulpzaam is bij het
bereiken daarvan (zoals donateurs, vrijwilligers en werknemers).

Een lid van de Vereniging kan door het bestuur worden geroyeerd indien niet (langer) de doelstellingen
van de Vereniging onderschrijft (zoals deze zijn vastgelegd in de statuten), weigert contributie te betalen
en zich niet (meer) gedraagt in overeenstemming met de statuten waaronder het manifest inzake het
Gedrag van alle Leden zoals vastgelegd in artikel 5 van de statuten van de Vereniging.
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3.
Organisatie van de Vereniging
Bewoners organiseren zich binnen de Vereniging door middel van decentrale Bewonersraden per
zorg/woonlocatie. Er is een centrale Cliënten/bewonersraden ingesteld bestaande uit de voorzitters van
de decentrale raden. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het ten uitvoer brengen van de
doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten, van de Vereniging ligt bij de Cliënten/bewonersraden.
Het bestuur van de Vereniging ziet erop toe dat de reden voor het bestaan van de Vereniging, zoals
verwoord in haar statuten, onverminderd van kracht blijft.
4.
Ontmoetingsruimten
Alleen leden van de “Vereniging Vrienden van Jah-Jireh” kunnen gebruik maken van de
ontmoetingsruimten.
5.
Contributie
Leden van de Vereniging zijn afhankelijk van de aard van hun lidmaatschap contributie verschuldigd. De
hoogte van de verschuldigde contributie wordt door de leden bepaald en is vastgelegd in de
contributieregeling die aan alle leden wordt verstrekt.
Om gebruik te kunnen maken van de voordelen verbonden aan het lidmaatschap van de Vereniging is
tijdige betaling van de contributie vereist.
6.
Klachtenprocedure / Privacyreglement.
Conform artikel 3, kunnen klachten worden neergelegd bij de decentrale Cliënten/bewonersraad op de
locatie. Indien bewoners ondanks het volgen van deze procedure van mening zijn dat hun probleem
onvoldoende is gemotiveerd kunnen zij het probleem ( schriftelijk)kenbaar maken bij het bestuur van de
Vereniging in overeenstemming met artikel 7.7 van de statuten van de Vereniging.
De Vereniging zal vervolgens bemiddelen in het tot stand komen van een oplossing.
De vereniging hanteert een privacyreglement welke op de website kan worden gelezen.
Het postadres van de Vereniging is: “Vrienden van Jah-Jireh”; Hartenseweg 50 App 28, 6704 PZ
Wageningen. Email Adres : info@vvvjj.nl
7.
Beheer financiën
Het bestuur van de Vereniging legt jaarlijks verantwoording af en adviseert tijden de algemene
ledenvergadering, welke besluit bij gewone meerderheid van stemmen, over alles wat betrekking heeft
op de vereniging waaronder de doelstellingen en besteding van de contributie anders dan die welke
noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van de Vereniging.

8.
Relatie van de Vereniging met Jah-Jireh Woonzorg
De Vereniging kan alleen stemmen over zaken die de Vereniging aangaan, zoals vastgelegd in de
statuten van de Vereniging. De Vereniging kan dus niet stemmen over de zorgverlening en huisvesting
van de Stichting van Jah-Jireh Woonzorg. De leden van de Vereniging kunnen via de
Cliënten/bewonersraden en het Bestuur van de Vereniging, wel dienaangaande suggesties geven en
invloed uitoefenen.
9.
Particulier initiatief
De Vereniging is een particulier initiatief en geen onderdeel van de christelijke getuigen van Jehovah.
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Voor gelezen en akkoord
Ik ben tevens bekend met de statuten van de vereniging die op de website staan en ook opgevraagd kunnen worden.

Handtekening:

…………………………..

Naam:

……………………………

Ledennummer
………..
Woonadres
Straat
……………………………
Postcode

……………………………

Woonplaats

……………………………

Email

……………………………
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Machtiging voor automatische incasso
Machtigen is gemakkelijk:
 U vergeet nooit te betalen,
 U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen,
 U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken (storneren) of uw machtiging
intrekken,
 Eventuele opmerkingen of intrekkingen kunt u eenvoudig doen door het sturen van een
email aan: info@vvvjj.nl
Een automatische incasso kan plaatsvinden als u daarvoor toestemming geeft.
Vul de gegevens in op de machtigingskaart en geef het volledige IBAN nr. op en onderteken
deze dan.
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank
opdracht te geven het bedrag terug te boeken (storneren). Bij internet kunt u de intrekking zelf
doen.
U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of omdat u uw lidmaatschap wilt opzeggen.
Eenvoudig een email verzenden aan info@vvvjj.nl onder vermelding van uw adresgegevens en
lidnummer is voldoende.
Houd u bij inzending rekening met enige tijd voor verwerking.
Stuur de ingevulde en ondertekende kaart naar: Vereniging vrienden van Jah Jireh
Hartenseweg 50, App. 28, 6704 PZ Wageningen

Ondergetekende verleent hierbij machtiging tot wederopzegging aan de Vereniging vrienden
van Jah Jireh om
Per maand: €
per maand af te schrijven. Leden en asp. bewoners betalen € 5,-p/mnd. Bewoners € 12,50 per maand
Het bedrag zal rond de 10e maand worden afgeschreven.
Per jaar: €
per jaar af te schrijven. Leden en asp. bewoners betalen € 60,-- per
jaar. Bewoners € 150,- per jaar.
Bankrekening nummer: (IBAN zie uw bankpas)

NL. . . . . . . . . . . . . . . .

Naam en voorletter:
Adres:
Postcode :

Plaats:

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op de aangehechte kaart is
vermeld.
Datum:

Handtekening:
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PRIVACY POLICY
Dit is de privacy policy van de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh, gevestigd te Wageningen en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53877489 (hierna: "Vereniging Vrienden van JahJireh"). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh verwerkt en
voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1

Vereniging Vrienden van Jah-Jireh vraagt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

1.2

1.3

(a)

lid wil worden;

(b)

een vrijwilliger bent;

(c)

leverancier of afnemer bent;

(d)

via het contactformulier contact met ons opneemt.

de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a)

naam;

(b)

adres;

(c)

e-mailadres;

(d)

telefoonnummer;

(e)

bankrekeningnummer;

de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a)

vergoeding(en) uit te betalen;

(b)

aankopen te doen;

(c)

de aankoop uit te voeren, de dienst te leveren;

(d)

nieuwsbrieven te verzenden;

(e)

contact met u op te nemen of te onderhouden;

(f)

de dienstverlening te verbeteren;

(g)

de website te optimaliseren.
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PRIVACY POLICY
2.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1

U kunt contact opnemen met de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh via info@vvvjj.nl voor:
(a)

meer informatie over de wijze waarop de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh persoonsgegevens
verwerkt;

(b)

vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

(c)

inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh met betrekking tot u
verwerkt;

(d)

bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh.

3.

DERDEN

3.1

de Vereniging Vrienden van Jah-Jireh verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:
(a)

Stichting Jah-Jireh Woonzorg.

3.2

Deze Stichting gebruikt de gegevens voor het toewijzen van een woning, het doen en plannen van
vrijwilligerswerk, en het leveren van zorg

4.

MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

4.1

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze
beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen
voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op
de hoogte gesteld.

5.

MELDING AAN BETROKKENE

5.1

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk
waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

6.

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

6.1

Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd.
Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.
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PRIVACY POLICY
TOESTEMMINGSVERKLARING VOOR GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
7.

DOOR ONDERTEKENING VAN DEZE INDIVIDUELE OVEREENKOMST, BEVESTIG IK DAT DE
VERENIGING VRIENDEN VAN JAH-JIREH MIJN PERSOONSGEGEVENS OP EEN WETTIGE MANIER
EN IN OVEREENSTEMMING MET HAAR RECHTMATIGE BELANGEN MAG GEBRUIKEN.
BOVENDIEN GEEF IK HIERMEE TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN MIJN
PERSOONSGEGEVENS, VOOR CORRESPONDENTIE EN/OF HET DEELNEMEN AAN ACTIVITEITEN
OF WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DE DOELGROEP. IK BEN ER, MIDDELS EEN
AFGEDRUKT EXEMPLAAR, MEE BEKEND DAT ER EEN PRIVACYBELEID IS OVER HET GEBRUIK
VAN PERSOONSGEGEVENS. IK GEEF TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN MIJN
PERSOONSGEGEVENS ZOALS OP DIE PAGINA STAAT AANGEGEVEN, IN HET BESEF DAT DIE
PAGINA VAN TIJD TOT TIJD KAN WORDEN AANGEPAST.

8.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND,

9.

TE

10.

DATUM …………………………….………………….

11.

(NAMENS DE VERENIGING)

………………………………..….…………..

H.Alebregtse

(VRIEND VAN JAH-JIREH)

