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 VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST  
 
De Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, gevestigd te Sliedrecht aan de Bonkelaarplein 7,  
3361 HJ, vertegenwoordigd door mevrouw P. v. d. Kruk, directeur, hierna te noemen 
“de organisatie” 
 
en 
 
de heer/mevrouw  (naam), woonachtig (adres) , (postcode)  Sliedrecht, geboortedatum  
(datum), hierna te noemen “de vrijwilliger” 
 
SPREKEN DE VOLGENDE ZAKEN MET ELKAAR AF: 
 

1. De vrijwilliger zal met ingang van ……..…. ten behoeve van bovengenoemde 
organisatie de functie van ................ uitoefenen.  
De werkzaamheden zullen bestaan uit:  
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
De vrijwilliger is bereid voor het verrichten van de werkzaamheden minimaal 3 uur 
per week beschikbaar te zijn. 

 
2. De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Wel 

ontvangt de vrijwilliger een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten. De 
vergoeding vindt plaats na overlegging van een betalingsbewijs en na vooraf 
verkregen toestemming van de cluster-coördinator. 

 
3. De vrijwilliger is verzekerd voor schade aan derden. Voorts heeft de organisatie ten 

behoeve van de vrijwilliger een ongevallenverzekering afgesloten. 
 

4. In geval van verhindering door ziekte of vakantie of anderszins van de vrijwilliger 
zal deze tijdig de organisatie hiervan op de hoogte brengen. 

 
5. De organisatie verplicht zich de vrijwilliger te begeleiden en op de hoogte te stellen 

van bijzonderheden met betrekking tot de werkzaamheden. 
 

6. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de te verrichten werkzaamheden. 
 

7. Contactpersoon voor de vrijwilliger is  …………………………………………………. 
 

8. De organisatie en de vrijwilliger spreken een proeftijd af van een maand aan de 
hand waarvan wederzijds kan worden bekeken of de vrijwilliger werkzaamheden 
blijft uitvoeren voor de organisatie. 
 

9. De  evaluatie van deze proeftijd is een gezamenlijke  verantwoordelijkheid van de 
organisatie en de vrijwilliger. 

 
10. De vrijwilliger is tijdens de duur en na afloop van deze overeenkomst verplicht 

geheimhouding in acht te nemen over alles wat hij/zij over de organisatie en de 
cliënten van de organisatie te weten is gekomen. 
Het gaat hierbij om informatie waarvan de vrijwilliger het vertrouwelijke karakter 
kent of redelijkerwijs kan vermoeden. 
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11. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. Bij beëindigen van de 
samenwerkingsrelatie wordt door beide partijen een opzegperiode van één maand 
in acht genomen. 
 

12. De vrijwilliger verklaart kennis te hebben genomen van 
o de informatiefolder van de organisatie 
o de reglementen omtrent huisregels, gedragscodes, geheimhoudingsplicht, 

(on-)gewenste omgangsvormen, etc. 
o de notitie Vrijwilligersbeleid, waarin de uitgangspunten voor de inzet en      

          begeleidingen rechten en plichten van vrijwilligers staan omschreven. 
 

13. De vrijwilliger is verplicht een Verklaring omtrent het Gedrag aan de organisatie 
over te leggen. De werkzaamheden zullen pas een aanvang nemen wanneer de 
vrijwilliger een Verklaring omtrent het Gedrag aan de organisatie heeft afgegeven. 
Indien de vrijwilliger niet in staat blijkt, of weigerachtig blijft een Verklaring 
omtrent het Gedrag over te leggen, zal deze overeenkomst met onmiddellijke 
ingang worden beëindigd.  

  
 

Dit contract is in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Sliedrecht, d.d ..-..-20.. 
 
 
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht    ………  
       
 
Mw. P. v.d. Kruk     ……..  
Directeur     Vrijwilliger 
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