
 

Vrijwilligersovereenkomst 2016-04 
 

 

Vrijwilligersovereenkomst SV Velden 
 
Vereniging 
Naam    : Sportvereniging Velden (SV Velden) 
Postadres   : Karel van Egmondstraat 46 
      5913 CP  Venlo 
Bezoekadres   : Schandeloseweg 1 
      5941 CP Velden 
 
Hierbij vertegenwoordigd door……………………………………………………..………………………………………………  
in de functie van ………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
 
En  
 
De vrijwilliger 
Naam    : …………………………………………………………………………………………………..  
Adres    : ………………………………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………..……………………………… 
Geboorte datum  : ………………………………………………………………………………………………….. 
BSN    : ………………………………………………………………………………………………….. 
IBAN-nummer:     : ……………………………………………………………………………… 
Mailadres:   : ……………………………………………………………………………… 
 
Hierbij geeft ondergetekende wel / geen (doorstrepen wat niet van toepassing is) toestemming aan  
SV-Velden om het VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. (Wanneer er geen toestemming gegeven 
wordt, kan dit gevolgen hebben voor de vrijwilligerswerkzaamheden. ) 
De kosten van het VOG zullen terugbetaald worden aan de vrijwilliger nadat de complete aanvraag is 
afgerond. 
 
 
 
Datum:…………………………………………… 

 

Naam vertegenwoordiger SV Velden:    Naam vrijwilliger: 

 

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

 

 (Handtekening SV Velden)      (Handtekening vrijwilliger) 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
      Pasfoto 
 



 

Vrijwilligersovereenkomst 2016-04 
 

 

SV Velden is een sportvereniging die een centrale rol heeft in de regio en biedt zijn 
vrijwilligers : 
 Een plezierige en prettige werksfeer binnen deze sportvereniging, waarbij we 

met z’n allen ervoor zorgen dat onze leden met plezier kunnen sporten.  
 Een leuke kerstattentie. 
 Eens per jaar een feestavond. 

 

De vrijwilligers is ingelicht over de doelstelling van SV Velden en het huishoudelijk reglement. 

1.  De werkzaamheden 
1.1  De vrijwilliger zal ten behoeve van SV Velden de afgesproken werkzaamheden/taken/activiteiten verrichten. In 

principe worden deze afspraken gemaakt voor een heel seizoen, mits anders afgesproken. 
1.2 De werkzaamheden vinden plaats gedurende het aantal afgesproken uren per week/maand. 

Dag en tijdstip is nader over een te komen.  
1.3  De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.  
1.4 Binnen de vereniging zal een persoon als contactpersoon fungeren. Deze persoon zal ook zorgen voor de 

begeleiding. De vereniging al duidelijk aangeven wie deze persoon is.  
2.  Onkostenvergoeding 
2.1  De vrijwilliger ontvangt  GEEN beloning voor de door hem/haar  verrichte werkzaamheden. 
2.2  De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Vergoeding 

vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs. SV Velden zal de 
vergoeding maandelijks/per kwartaal overmaken op de bank/girorekening van de 
vrijwilliger. 

3.  Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen 
3.1  De gemeente  Venlo heeft  voor vrijwilligers een collectieve verzekering afgesloten. Alle vrijwilligers van SV 

Velden vallen onder deze vrijwilligersverzekering. 
4. Verplichtingen 
4.1  In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger SV Velden  

hiervan tijdig op de hoogte stellen. 
4.2 De vrijwilliger kan in geval van verhindering een vervanger regelen. De vrijwilliger brengt SV Velden tijdig op de 

hoogte van de naam van de vervanger. 
5. Verantwoordelijkheden 
5.1 De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen. 
6.  Geschillen 
6.1 In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en de contactpersoon zal de kwestie in eerste instantie binnen de 

eigen commissie of afdeling worden opgelost.  
Mocht dit niet lukken dan kan er een beroep gedaan worden op de vrijwilligersmanager van SV Velden. 

5.  Aard van de overeenkomst 
5.1  Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
5.2  Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met het feit 

dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid. 

5.3  De relatie tussen SV Velden en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin  
van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. 

6.  Duur en einde van de overeenkomst 
6.1  De overeenkomst is voor bepaalde/ onbepaalde tijd aangegaan. 
6.2  De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen. 
6.3  Zowel de vrijwilliger als SV Velden  kunnen de overeenkomst door schriftelijke 

opzegging beëindigen, met een opzegtermijn van 4 weken.  
De vrijwilliger zorgt voor een goede afronding of evt. overdracht. 

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

 

 


