Vrijwilligersovereenkomst
Ondergetekenden:
1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid [Naam vereniging], gevestigd te [Postcode en
plaats], aan [Straat en huisnummer], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Functie en
naam], hierna te noemen ‘[Naam vereniging]’;
en
2. [Naam vrijwilliger], geboren op [Datum] en wonende te [Postcode en plaats] aan de [Straat en
huisnummer], hierna te noemen ‘vrijwilliger’;
Verklaren de navolgende overeenkomst voor vrijwilligerswerk te hebben gesloten.
Artikel 1
1.1 Vrijwilliger zal ten behoeve van [Naam vereniging] met ingang van [Datum] tot [Datum] de
volgende activiteiten verrichten: [Benoemen activiteiten].
1.2 De partijen kunnen de activiteiten on onderling overleg wijzigen.
1.3 Voor het inwerken en de begeleiding van vrijwilliger zal [Naam vrijwilliger] zorgdragen.
1.4 Vrijwilliger is bereid voor het verrichten van de activiteiten in principe [Aantal] dagen per week
gedurende [Aantal] uur, te weten [Dagen van de week] [Aantal] uur per dag te zijn.
Artikel 2
2.1 Aankruisen wat van toepassing is:
o Vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de verrichte activiteiten.
o Vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Vergoeding vindt plaats na
declaratie en goedkeuring, onder overlegging van een betalingsbewijs.
o Vrijwilliger ontvangt een forfaitaire vrijwilligersvergoeding met een maximum van € 170,- per
maand en € 1.700,- per jaar. Hierbij verklaart vrijwilliger dat er bij een vergelijkbare organisatie
geen vergoeding onder de vrijwilligersregeling wordt ontvangen.
Artikel 3
3.1 In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van vrijwilliger zal deze tijdig [Naam vereniging]
hiervan op de hoogte brengen.
Artikel 4
4.1 Vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die zij op zich genomen heeft.
Artikel 5
5.1 Deze vrijwilligersovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk
Wetboek.
5.2 Deze vrijwilligersovereenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de
werknemersverzekeringen.
5.3 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.
5.4 De relatie tussen [Naam vereniging] en vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
Artikel 6
6.1 Partijen kunnen deze overeenkomst in onderling overleg beëindigen.
6.2 Zowel [Naam vereniging] als vrijwilliger kunnen deze overeenkomst schriftelijk beëindigen, met
een redelijke termijn waarbinnen een oplossing voor het ontstane gat kan worden gevonden.
6.3 Wanneer vrijwilliger, door het aanvaarden van een betaalde baan, daar niet aan kan voldoen,
dient vrijwilliger de door hem te verrichten activiteiten zorgvuldig over te dragen dan wel af te
ronden.
6.4 Op verzoek van vrijwilliger zal [Naam vereniging] bij het einde van deze overeenkomst een
vrijwilligersverklaring opstellen, waarin onder meer de verrichte activiteiten worden vermeld.

Artikel 7
7.1 Vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar ter kennis komt, voor zover die
verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt
ook na beëindiging van deze overeenkomst.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend;
1. [Naam vereniging]
………………………………
Datum en handtekening

2. [Naam vrijwilliger]

………………………………
Datum en handtekening

