
 

 
Secretariaat:  H.W.J. Kloosterhof –  Border 8 – 7609 XE  Almelo 

telefoon: 0546-451590 – email: henk@kloosterhof.com 
KvK 56338406 – NL17RABO 0192 0023 25 

 

  
 

Vrijwilligersovereenkomst 

Wij, de ondergetekenden; 

1. Ouderenvereniging Almelo,  

Adres       ;   Border 8, 7609 XE Almelo 

E-mail;         henk.kloosterhof@ouderenverenigingalmelo.nl 

hierbij vertegenwoordigd door Henk Kloosterhof 

in de functie van secretaris, hierna te noemen `de organisatie', of  OVA  

en 

 2.  ..................................................................                              m/v,  

Adres + Postcode……….......……………………..................................................... 

wonende te  ……………………………………, 

en geboren op ……………………………….., 

Hierna te noemen de vrijwilliger. 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

1. De werkzaamheden  

De vrijwilliger zal werkzaamheden verrichten ten behoeve van de organisatie.  Het 

vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht. De partijen kunnen in onderling overleg de 

werkzaamheden wijzigen. De vrijwilliger handelt gedurende het verrichten van 

werkzaamheden volgens de gedragsregels en huishoudelijk reglement van de organisatie.  

2. Aanvang en einde van de overeenkomst 

De vrijwilliger is met ingang van ……………….  bereid zich in te zetten. 

De overeenkomst wordt beëindigd door schriftelijke of mondelinge opzegging van één van 

beide partijen waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand. Indien gewenst stelt de 

organisatie een getuigschrift op bij vertrek van de vrijwilliger. 

3. Proefperiode 

De organisatie hanteert een proefperiode om van beide kanten te zien hoe de samenwerking 

bevalt. De proefperiode duurt 3 maanden vanaf het moment dat de vrijwilliger zich inzet. Aan 

het einde van de proefperiode vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de organisatie en de 

vrijwilliger. Na dit evaluatiegesprek wordt bepaald of beide partijen de samenwerking 

voortzetten voor onbepaalde tijd. 

4. Verhindering 

In geval van verhindering (ziekte, vakantie of anderszins) van de vrijwilliger zal de vrijwilliger 

de organisatie op de hoogte stellen en indien afgesproken, zelf voor vervanging zorgen. 
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5. Informatie en Scholing 

Bij aanvang van de werkzaamheden als vrijwilliger ontvangt de vrijwilliger het huishoudelijk 

reglement en waar nodig taakinhoudelijke informatie. Op verzoek van de vrijwilliger zelf of op 

verzoek van de organisatie kan de vrijwilliger deelnemen aan deskundigheidsbevordering. 

6. Geheimhouding / Wet Bescherming Persoonsgegevens 

De vrijwilliger is tijdens de duur en na het einde van deze overeenkomst verplicht 

geheimhouding in acht te nemen over alles wat hij of zij over  de leden van de organisatie te 

weten is gekomen, tenzij de organisatie toestemt in het bekend maken van de informatie. Bij 

schending van deze regel is de organisatie gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te beëindigen.  

De organisatie kan de een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opvragen waaruit blijkt dat er 

sprake is van onbesproken Gedrag.   De organisatie zal de gegevens van de vrijwilliger 

vertrouwelijk behandelen. 

7. Onkostenvergoeding 

De organisatie vergoedt alleen de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten. Voordat 

de kosten worden gemaakt worden deze overlegd met de penningmeester van het bestuur. 

Eventueel ontvangt de vrijwilliger een vooraf overeengekomen onkostenvergoeding. 

8. Verzekeringen 

Alle geregistreerde vrijwilligers zijn gedurende hun werkzaamheden voor de OVA 

verzekerd via de VNG vrijwilligerspolis afgesloten door de gemeente Almelo. Deze dekt  

schade die de vrijwilliger onopzettelijk tijdens de uitoefening van de werkzaamheden  

veroorzaakte.  

9. Conflicten 

In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet zelf door de vrijwilliger kunnen 

worden opgelost, wendt deze zich tot het bestuur. 

10. Toestemmingsverklaring 

Vrijwilliger verklaart akkoord te gaan met het publiceren van foto’s voor het promoten van de 

OVA waarop hij/zij staat afgebeeld in een groep tijdens activiteiten gerelateerd aan het 

vrijwilligerswerk. 

 

Deze vrijwilligers overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te Almelo  

op                  ………………………………..   (datum) 

 

De vrijwilliger heeft een exemplaar van de overeenkomst kosteloos ontvangen. 

 

 

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

(Handtekening vrijwilliger)                                       ( Handtekening secretaris)  


