
 Vrijwilligersovereenkomst  Ring Pass Delft                                  
 

   1 van 2 juni 2016 

 
Ondergetekenden 
 
De vereniging Ring Pass Delft, gevestigd te Delft, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ..……………… 
overeenkomstig artikel 11 van haar statuten, in de functie van …….………., hierna te noemen 
‘vereniging’, 
 
en 
 
……………………………….., wonende te ……..………., hierna te noemen ‘vrijwilliger’, 
 
overwegen het volgende: 
 

 de vereniging is voornemens voor de uitvoering van de hierna omschreven werkzaamheden 
een beroep te doen op externe ondersteuning door vrijwilligers; 

 vrijwilliger is bereid om de vereniging te ondersteunen bij de uitvoering van enkele activiteiten; 

 partijen hebben nadrukkelijk niet de bedoeling om tussen hen een dienstverband te laten 
ontstaan. 

 
en verklaren de navolgende overeenkomst voor vrijwilligerswerk te hebben gesloten. 

Artikel 1 

1. De vrijwilliger zal ten behoeve van de vereniging met ingang van ……………. activiteiten 
verrichten op het gebied van ……………… 

2. De activiteiten zullen bestaan uit ………………... 
3. Partijen kunnen de activiteiten in onderling overleg wijzigen. 
4. Voor de begeleiding van de vrijwilliger zal de heer / mevrouw ….….. …………………… zorgen, die 

tevens door de vereniging is aangewezen als contactpersoon voor de vrijwilliger. 
5. De vrijwilliger is bereid voor het verrichten van de activiteiten in principe minimaal  ….. uur per 

…….. beschikbaar te zijn. 

Artikel 2 

1. De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem verrichte activiteiten. 
2. De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor de onkosten € …….……. per seizoen.  
3. De vereniging zal de vergoeding jaarlijks achteraf in de maand juni overmaken op de 

bankrekening van de vrijwilliger. 
4. Indien van toepassing, zal uitbetaling alleen plaatsvinden als de in bruikleen zijnde materialen of 

artikelen (bijv trainingsjack, ballenzak) zijn ingeleverd bij de contactpersoon. 

Artikel 3 

1. In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de vrijwilliger zal deze tijdig de contactpersoon op 
de hoogte stellen. 

2. De vrijwilliger kan in het geval van verhindering een vervanger voor de vereniging regelen. De 
vrijwilliger zal tijdig de vereniging op de hoogte stellen van de naam van de vervanger. 

 

Artikel 4 
1. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij op zich heeft genomen. 
2. Binnen het vastgestelde beleid kan de vrijwilliger eigen initiatief ontplooien. 

Artikel 5 

1. Ondergetekende verklaart zich vrijwillig te onderwerpen aan de statuten, reglementen en de 
tuchtrechtspraak van de vereniging, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en/of de Koninklijke 
Nederlandse Lawn Tennis Bond.  

2. De vrijwilliger onderschrijft “De Lijn” van de vereniging en (a) beseft dat hij/zij ten aanzien hiervan 
een voorbeeldfunctie vervult, (b) spreekt mensen aan op hun gedrag als dat hiermee in strijd is. 

3. De vrijwilliger zal op verzoek van de vereniging een “verklaring van gedrag” overhandigen. 
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Artikel 6 

1. De vereniging heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Deze garandeert een uitkering in geval 
van lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval dat de vrijwilliger tijdens het verrichten 
van de activiteiten overkomt. 

2. De vereniging heeft ten behoeve van de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Deze dekt de schade die de vrijwilliger eventueel tijdens de uitoefening van de overeengekomen 
activiteiten veroorzaakt. 

Artikel 7 

1. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de werknemersverzekeringen. De 
vrijwilliger verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet is 
verzekerd voor de gevolgen van ziekte, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.  

3. De relatie tussen de vereniging en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 

Artikel 8 

1. De overeenkomst is voor onbepaalde / bepaalde tijd ………………………..aangegaan.  
2. Partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen. 
3. Zowel de vrijwilliger als de vereniging kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen, met een 

termijn van 4 weken. Wanneer de vrijwilliger daar niet aan kan voldoen, dient de vrijwilliger de 
door hem te verrichten activiteiten zorgvuldig over te dragen dan wel af te ronden. 

4. Op verzoek van de vrijwilliger zal de vereniging bij het einde van de overeenkomst een 
vrijwilligersverklaring opstellen, waarin onder meer de verrichte activiteiten worden vermeld. 

 

Extra afspraken / zaken 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

  

2. ………………………………………………………………………………………  

 

3. ……………………………………………………………………………………… 

 

GEGEVENS VRIJWILLIGER 

Telefoon:  ______________________ e-mail: _______________________ 

 

IBAN:  ______________________ 

 

 
Handtekening opdrachtgever 
Ring Pass Delft   

Handtekening opdrachtnemer 
[vrijwilliger] 

      
Datum: ___________________ 
  

Datum: ___________________ 
  

 

Plaats: ___________________ 
  

Plaats: ___________________ 
  

 

 


