
OVEREENKOMST VRIJWILLIGERSWERK
 
 
De (naam organisatie……………) gevestigd aan de (adres………………………) te 
(plaats…………………..).
 
vertegenwoordigd door ( naam vertegenwoordiger……………………………………..)
 
en de vrijwillig(st)er                                  (naam...............................................………).
       
spreken het volgende af:
 
1. De vrijwilliger/ster verklaart dat hij/zij bekend is met en heeft ontvangen:

(bijvoorbeeld)
1.1. de meest recente notitie met betrekking tot het vrijwilligersbeleid van de 

organisatie
1.2.  de reglementen rondom 
        -  privacy
        -  de gedragscode
        -  het meest recente werkplan
        Het laatst verschenen jaarverslag ligt ter inzage 

     
     Hij/zij kan zich verenigen met wat in bovenstaande staat over het doel van de 

organisatie en verklaart zich te houden aan de gedragsregels, die hierin zijn 
omschreven.

 
2. De vrijwilliger/ster zal ten behoeve van bovengenoemde organisatie met ingang   van   

................……. activiteiten ondersteunen/werkzaamheden verrichten ten  behoeve van 
de activiteit ……………….

 
            De werkzaamheden staan omschreven in het taakprofiel, dat onderdeel uitmaakt van 

deze overeenkomst (bijvoorbeeld).
 
     

3. De vrijwilliger/ster is bereid voor het verrichten van de activiteiten/werkzaamheden ..... 
uren per week beschikbaar te zijn (specifieke afspraken met betrekking tot 
(bijvoorbeeld vergaderingen) dan wel oproepbaar te zijn voor een incidenteel project.    

  
4.  Mocht een afspraak om welke reden dan ook niet nagekomen (kunnen) worden door 

de  vrijwilliger/ster of door de organisatie dan zal de vrijwilliger/ster of 
   organisatie/contactpersoon daarvan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

 
5.  De vrijwilliger/ster ontvangt na overleg een vergoeding van de werkelijk gemaakte 

onkosten (bijvoorbeeld telefoonkosten, reiskosten), 
 
6.  De vrijwilliger/ster is verzekerd. 

7.  De organisatie verplicht zich te zorgen voor een goede inwerkperiode en  
begeleiding vrijwilliger/ster. 

      De vrijwilliger/ster kan aanspraak maken op ...........................................................
 



8.   Over de invloed die de vrijwilliger/ster op het beleid van de organisatie kan
      hebben, is het volgende afgesproken..................................................................
 
9.   Een uitkeringsgerechtigde vrijwilliger/ster mag door deze overeenkomst niet in
       conflict met de regelingen van de uitkerende instantie(s) gebracht worden.
 
10. Voor beëindiging van deze overeenkomst wordt door beide partijen een termijn 
       van 4 weken in acht genomen, voorzover niet strijdig met de wettelijke 
       verplichtingen van de vrijwilliger/ster.
 
11. De organisatie en de vrijwilliger/ster spreken een (proef)periode af van .... weken, aan 

de hand waarvan wederzijds kan worden bekeken of de vrijwilliger/ster 
werkzaamheden gaat/blijft uitvoeren ten behoeve van de organisatie.

 
 
 
Datum:...................................
 

Vrijwilliger/ster     
                                                       naam………………..                                                       
                                                                                                                                                
                                
                                                                                                                                                
                                
 
 
 
Handtekening                                                              Handtekening    
 

……………………………………………..                      ……………………………………
 
     
 


	OVEREENKOMST VRIJWILLIGERSWERK

