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Welkom aan boord van de Buffel !
In deze folder vind je informatie die belangrijk is bij de start van je werkzaamheden binnen de
vrijwilligersgroep van de Buffel.
In 1868 is de Buffel in Schotland gebouwd voor de Koninklijke Nederlandse
marine, die het schip samen met drie andere ramtorenschepen heeft ingezet
voor de kustverdediging. Het schip was een van de eerste ijzeren
oorlogsschepen en de eerste volledig op stoom voortgestuwde eenheid van
de marine vloot. In 1896 is de Buffel uit actieve dienst genomen en is
ingericht als opleidings-, en logementschip voor marine personeel in
Hellevoetsluis. Na in veel Nederlandse marine havens dienst te hebben
gedaan is de Buffel in 1974 uiteindelijk van de ‘sterkte’ afgevoerd. Na
jarenlange restauratie is het schip, in de huidige vorm en uitrusting vele jaren
te bewonderen geweest bij het Maritiem Museum in Rotterdam. In 2014 is de
Buffel naar Hellevoetsluis verhaald en in 2018 overgedragen aan de
Stichting Ramtorenschip Buffel.
De Buffel is een uniek meer dan 150 jaar oud maritiem erfgoed wat door de
stichting gekoesterd en onderhouden wordt met als doel om dit schip voor de
toekomst te behouden en voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken zodat zij
kennis kunnen nemen van dit unieke stuk maritiem verleden.

1 Koningskade 2 Hellevoetsluis

De rol van vrijwilliger
De rol van vrijwilliger is niet geheel vrijblijvend. Naast het plezier en de voldoening
die vrijwilligerswerk verschaft zijn er ook verplichtingen tegenover de stichting en
collega vrijwilligers.
Daarnaast zijn er ook regels die wij met elkaar afgesproken hebben en waarvan
geacht wordt dat iedere vrijwilliger zich daar aan houdt. Zo is onderling respect,
vertrouwen en waardering een groot goed en maakt het niet uit welke achtergrond
een vrijwilliger heeft maar is het belangrijk hoe hij of zij kan bijdragen aan de
doelstellingen van de stichting (het onderhouden en toegankelijk houden van de
Buffel). Daarnaast is het belangrijk om in een open vriendschappelijke sfeer met
ruimte voor zelfontplooiing en waardering te kunnen werken. Zie ook de
gedragscode van de stichting. Daarnaast is er veel ruimte voor onderlinge sociale
contacten zoals, koffie uurtje, vrijwilligersborrel, etc.

Veiligheid & Milieu
Het spreekt vanzelf dat Veiligheid van schip, bemanning en bezoekers de hoogste
prioriteit heeft en in ieders belang is.
Er zijn een aantal veiligheids,- en gedragsregels die opgesteld zijn binnen de
wettelijke voorschriften en vastgelegd in het ‘Buffel handboek’ waar ieder vrijwilliger
zich aan dient te houden. Opzettelijke overtreding hiervan kan en zal niet
getolereerd worden om de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers niet onnodig in
gevaar te brengen. Zo is er b.v. een absoluut rook verbod op het gehele schip en
een alcohol en drugs beleid voor vrijwilligers aan boord. Wij zorgen ervoor dat ons
afval op een goede verantwoorde wijze wordt afgevoerd en er niets in het (haven)
water terecht komt. Van iedere vrijwilliger verwachten wij deelname aan
veiligheidsoefeningen b.v. de ontruimingsoefeningen.

Reputatie
Van onze vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich gastvrij en vriendelijk opstellen
naar onze bezoekers. De vrijwilliger is immers ‘het uithangbord’ van het schip. Deze
gastvrijheid zal het meest zichtbaar zijn door vrijwilligers die zich bezighouden met
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surveilleren, rondleiden maar ook de horeca. Een goede reputatie bepaalt in een
belangrijke mate de belangstelling voor de Buffel en dus het voortbestaan.
Natuurlijk dienen bezoekers zich ook aan de scheepsregels te houden die zijn
samengebracht in de “bezoekersvoorwaarden”. Daarnaast onderschrijft onze
stichting een aantal Codes, o.a. “Ethische Code voor Musea” en de “Code
Diversieteit & Inclusie”. Deze zijn terug te vinden op onze website onder het kopje
“info tbv buffelaars”

Start vrijwilligerswerk
Je start in een omgeving die niet direct al vertrouwd
en bekend zal zijn. Je maakt kennis met de andere
vrijwilligers en moet je draai vinden in de gekozen
werkzaamheden. Hiervoor is tijd en vertrouwen nodig
en soms wat hulp van een mentor die je de eerste tijd zal begeleiden en als
vraagbaak zal dienen.

Werktijden
Je kunt werktijden naar behoefte zelf indelen binnen de vastgestelde werk-, en
openingstijden van de Buffel. Hiervoor is een online roostersysteem beschikbaar,
genaamd ‘Toprooster’. Het inloggen en beheren van jouw werktijden is
gebruiksvriendelijk (zie hieronder). Van de roosterplanner krijg je binnen enkele
dagen na je inschrijving als vrijwilliger via het door jou opgegeven mailadres een
“link” toegestuurd. Als je daar op klinkt krijg je informatie over hoe Toprooster te
gebruiken en kun je een eigen wachtwoord aanmaken om je te kunnen inroosteren.
Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich altijd aanmelden indien zij zich
aanmelden voor een activiteit.
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•

Je vindt de website van dat programma op de website www.toprooster.nl.

•

Aanmelden altijd via deze site.

•

Op die site voer je je Emailadres in en het door jou gekozen wachtwoord.

•

Daarna kom je op onderstaand scherm

•

Je persoonlijke gegevens kun jezelf aanpassen

•

Lukt het inroosteren niet stuur dan een mailtje naar roosterplanner.buffel@gmail.com
-

4

Veel Succes als vrijwilliger aan boord van de Buffel !

Inroosteren
•

Klik (in het menu) op Mijn Toprooster om de roosters te zien.

•

Keuze tussen week- en maandroosters.

•

Door op Inroosteren te klikken , roostert u zichzelf in.

Vrijwilligersverzekering
De vrijwilliger is collectief verzekerd voor een aantal zaken via de gemeente
Hellevoetsluis, t.w. ongevallen, persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid van de
vrijwilligers aansprakelijkheid van de organisatie, bestuurdersaansprakelijkheid en
rechtsbijstand.
Meer informatie vind je in de brochure van De VNG Vrijwilligersverzekering.

Vakgroepen
Werkzaamheden zijn ondergebracht in verschillende vakgroepen zoals; Algemeen
Support & PR, Onderhoud & Collectie en Horeca & Organisatie. Je kunt afhankelijk van
kennis, ervaring en/of belangstelling werkzaamheden uitvoeren in een of meerdere
vakgroepen. Elke vakgroep heeft een of meerdere vakgroep coördinatoren die sturing
geven aan de werkzaamheden en de communicatie van en naar het bestuur voor hun
rekening nemen. De vakgroep coördinatoren nemen in die rol ook deel aan de
bestuursvergaderingen. Het is altijd mogelijkheden om deel te nemen aan projecten of
evenementen die binnen de stichting worden ontwikkeld.

Stichtingsbestuur
Het bestuur is gevormd uit leden van de vrijwilligersgroep en kan naast haar
bestuurlijke rol ook andere vrijwilligersactiviteiten verrichten. Bestuursleden zijn altijd
aanspreekbaar voor vragen en/of kwesties, die vertrouwelijk behandeld zullen worden.
Het bestuur publiceert periodiek een nieuwsbrief met relevante informatie.

Raad van Toezicht stichting.
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•

Houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur.

•

Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol.

•

Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur.
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•

Het mede toezicht houden op wettelijke naleving van stichting activiteiten.

•

Goedkeuring jaarverslag stichting.

Promotie Buffel
Het is natuurlijk altijd geweldig als de vrijwilliger ook als ambassadeur naar buiten
treedt, aandacht vraagt en bezoek aan het schip promoot en de mogelijkheden toelicht
die het museumschip te bieden heeft.

Geschiedenis van de Buffel
Voor de vrijwilligers is uitgebreide informatie beschikbaar over de historie van de Buffel,
o.a. beschikbaar in de brochure “Informatieboek Buffel” en op de website:
www.debuffel.nl.

Website
Website www.debuffel.nl toont veel actuele informatie voor publiek maar ook voor de
vrijwilliger. Onder het kopje ‘info tbv buffelaars’ vindt je de informatie die uitsluitend voor
de vrijwilligers beschikbaar is.
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Stichting Ramtorenschip Buffel is een “geregistreerd museum” en tevens
lid van de Museum vereniging.

Museumschip Buffel is geregistreerd als varend erfgoed.

Stichting Ramtorenschip Buffel heeft de ANBI status.
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