VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
VROOMSHOOPSE BOYS
Voetbalvereniging Vroomshoopse Boys, hierna te noemen: “Vroomshoopse Boys”
en
de heer/mevrouw ………………………………………, hierna te noemen “vrijwilliger”,
zijn op ……………………….. in Vroomshoop, het volgende overeengekomen:
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De vrijwilliger stelt zich beschikbaar om vrijwilligerswerk te verrichten om de Vroomshoopse
Boys te ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstelling zonder aanspraak op een
geldelijke vergoeding.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
Het vrijwilligerswerk bestaat uit …………………..
De vrijwilliger is niet beschikbaar op ……………………. en zal bij verhinderingen de
organisatie ruim van te voren op de hoogte brengen.
Het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger is de heer/mevrouw ………………..
Zowel de vrijwilliger als Vroomshoopse Boys kan de overeenkomst opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Vroomshoopse Boys zal altijd instemmen
met een kortere opzegtermijn als de vrijwilliger daarom vraagt.
De vrijwilliger is, wanneer hij/zij dat wenst, geen contributie verschuldigd aan Vroomshoopse
Boys. De kosten verbonden aan het lidmaatschap van de KNVB komen in dat geval voor
rekening van Vroomshoopse Boys. De vrijwilliger valt door het lidmaatschap van de vereniging
en KNVB onder de collectieve ongevallen- en WA-verzekering van de KNVB. Deze
verzekeringen zijn van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten.
Voor de inschrijving bij de KNVB is het noodzakelijk dat de vrijwilliger een legitimatiebewijs
overlegt. Zonder de inschrijving bij de KNVB kan de vrijwilliger geen
vrijwilligerswerkzaamheden bij Vroomshoopse Boys verrichten.
Na het overleggen van nota’s worden redelijke onkosten gemaakt in verband met het
hem/haar opgedragen vrijwilligerswerk vergoed.
De vrijwilliger is zich er van bewust dat hij bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk in
aanraking kan komen met informatie van vertrouwelijke aard en verbindt zich deze informatie
te alleen tijde geheim te zullen houden.
Wanneer het voor het vervullen van de functie noodzakelijk en/of gewenst is dat een cursus
wordt gevolgd komen de kosten van de cursus, na voorafgaande (schriftelijke) goedkeuring
door het hoofdbestuur, voor rekening van Vroomshoopse Boys. De vrijwilliger verplicht zich
dan gedurende ten minste twee jaar het vrijwilligerswerk te verrichten. Wanneer de vrijwilliger
eerder stopt met de werkzaamheden dan is hij/zij verplicht een deel van de kosten van de
cursus terug te betalen. Stopt hij/zij binnen een half jaar dan betaalt hij 75% van de kosten
terug. Stopt hij/zij binnen een jaar dan betaalt hij 50% van de kosten terug en wanneer hij
binnen anderhalf jaar stopt dan betaalt hij 25% van de kosten terug.
De vrijwilliger krijgt een uitnodiging voor de jaarlijkse vrijwilligersavond.
De vrijwilliger ontvangt een lidmaatschapskaart, die onder andere gratis toegang geeft tot de
wedstrijden van het eerste elftal. De lidmaatschapskaart moet bij het beëindigen van het
lidmaatschap worden ingeleverd.

Aldus overeengekomen en ondertekent te Vroomshoop op …………………………… 2007
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