Aan: FMF-Teamleden
en andere belanghebbenden
Paramaribo, 18 mei 2021

Betreft: Beleid aangaande coaching en evenementen

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op 14 januari 2021 hadden wij als gevolg van de effecten van Covid-19 besloten om
voornamelijk via E-Coaching te coachen en om onze events alleen via internet te
doen.

Gezien de situatie in Suriname sinds enkele dagen zeer ongunstig is veranderd,
willen wij per heden graag ons beleid ongewijzigd laten. Wij informeren u graag hoe
wij hier als stichting mee omgaan.

Wij houden ons aan de Covid-19 veiligheidsregels door protocollen te gebruiken.

PROTOCOL COACHING
Per heden dienen alle vrijwilligers nog steeds slechts virtueel te coachen. Dit kan via
telefonische coaching met behulp van Whats App Video Call of ZOOM. De
weekrapportage wordt elke week door de coach kort en krachtig ingevuld en gemaild
naar de vertrouwenspersoon en FMF. Tevens geeft de vertrouwenspersoon
wekelijks schriftelijk feedback (in het rood) aan de coach en FMF. Daarna worden de
documenten geüpload door de afzender in de desbetreffende Folder op Google
drive.

Indien er onverhoopt iets tussen komt en geen coachingsgesprek kunt hebben,
gaarne informeren van FMF via +597 7573898.
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PROTOCOL EVENEMENTEN
Evenementen zullen per heden ook allemaal via ZOOM blijven worden gehouden.
De interne en externe jaarplanningen 2021 op onze website
www.fathermotherfigure.nl. Het gaat om vergaderingen, workshops, trainingen en
intervisie-sessies.

Vooralsnog gelden deze maatregelen tot nader order. Wij nemen deze maatregelen
om u als vrijwilliger en ook de coachee (jongere), de familie en anderen te
beschermen: preventie. We zijn uiteraard per telefoon en email +597 556074 / +597
7573898 / info@fathermotherfigure.nl) bereikbaar voor vragen.

Wij danken u voor uw begrip en ondersteuning in deze. Het uiteindelijk doel van alle
maatregelen is om u als vrijwilliger en alle betrokkenen preventief, veilig en vooral
met plezier en passie te laten werken. Daardoor kunnen we op termijn weer fysieke
activiteiten ontplooien.
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