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Overeenkomst tot het
verrichten van
Vrijwilligerswerk
Partijen,
De Stichting Jeugd met een Opdracht (JmeO), statutair gevestigd te Heerde, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
, hierna te noemen Stichting,
en de heer /mevrouw

:

voornamen

:

adres

:

postcode en woonplaats

:

e-mail

:

telefoonnummer

:

geboortedatum en -plaats :
nationaliteit

:

hierna te noemen Vrijwilliger1,

overwegende dat:
• de Stichting een organisatie is die zich heeft toegewijd aan het bekend maken van het
evangelie van Jezus Christus aan alle mensen, en daarbij zoveel mogelijk mensen
probeert te betrekken en daarvoor toe te rusten;
• de Stichting ter realisering van dit doel behoefte heeft aan Vrijwilligers;
• de Vrijwilliger de doelstelling van de Stichting onderschrijft;
• de Vrijwilliger in staat en bereid is als Vrijwilliger zijn diensten aan de Stichting ter
beschikking te stellen:
komen het navolgende overeen:

1

De woorden hij/hem/zijn omvatten, indien van toepassing, ook de vrouwelijke variant.
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Artikel 1. Vrijwilligersovereenkomst.
1)

De Stichting en de Vrijwilliger sluiten met ingang van
een overeenkomst tot het verrichten van Vrijwilligerswerk, waarbij de Vrijwilliger zijn
diensten aanbiedt en de Stichting deze diensten accepteert, zonder dat de Stichting
enig loon aan de Vrijwilliger verschuldigd is.

2)

De Vrijwilliger is gehouden zelf in zijn middelen van bestaan te voorzien en kan en zal
de Stichting nooit aanspreken op betaling van loon of enige andere vergoeding (met
uitzondering van de onkostenvergoeding zoals bedoeld in artikel 7), aangezien de
Stichting voor de Vrijwilliger geen werkgever of opdrachtgever is.

3)

De Vrijwilliger draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van passende
huisvesting2.

4)

De woorden hij/hem/zijn omvatten, indien van toepassing, ook de vrouwelijke variant.

5)

Voor Vrijwilligers die gebruik maken van woonruimte in een gebouw van de Stichting
moet de

Artikel 2. Inhoud en omvang van de werkzaamheden van de Vrijwilliger.
De werkzaamheden van de Vrijwilliger zullen bij het aangaan van deze overeenkomst
globaal bestaan uit:

Deze werkzaamheden zullen gemiddeld
worden.

uur per week door de Vrijwilliger verricht

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan de aard van de werkzaamheden en/of het
aantal uur per week dat de Vrijwilliger in goed overleg worden gewijzigd.
Artikel 3. Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ______ maanden / één jaar / twee
jaar / vier jaar*. Daarmee loopt deze overeenkomst van rechtswege af op
________________, tenzij beide partijen, na een voorafgaande evaluatie, (schriftelijk)
afspreken de overeenkomst voort te zetten, voor een periode van ______ maanden / twee
jaar / vier jaar*. Overeenkomsten van vier jaar kunnen na afloop, na tijdige evaluatie en
wederzijds goedvinden, voortgezet worden voor (steeds) opnieuw vier jaar. * Doorhalen wat
niet van toepassing is.
Artikel 4. Verplichtingen van de Stichting.
.

1) De Stichting is gehouden de Vrijwilliger de noodzakelijke middelen te verschaffen
om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten zoals gecommuniceerd is in het

Voor Vrijwilligers die gebruik maken van woonruimte in een gebouw van de Stichting moet de
“Overeenkomst vrijwilliger met dienstwoning” worden gebruikt.
2
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budget en plannen van de betreffende afdeling c.q. het betreffende team (zie het
beleidshandboek alsmede artikel 7 van deze overeenkomst).
.

2) De Stichting stelt de Vrijwilliger in de gelegenheid zijn werkzaamheden op veilige
en verantwoorde wijze te kunnen doen.

.

3) De Stichting biedt de Vrijwilliger in tijd en ruimte faciliteiten welke redelijkerwijs
geboden kunnen worden om de door de Vrijwilliger zelf bekostigde en voor zijn
functie relevante scholing en / of training te kunnen volgen.

.

4) De Stichting houdt de Vrijwilliger op de hoogte van alle voor zijn werkzaamheden
relevante ontwikkelingen en veranderingen van en voor de Stichting.

Artikel 5. Verplichtingen Vrijwilliger.
.

1) De Vrijwilliger verklaart zich te zullen houden aan de binnen de Stichting
geldende regels, procedures en eventuele huishoudelijke reglementen.

.

2) De Vrijwilliger verklaart de Stichting na de aanvang van zijn werkzaamheden
steeds tijdig op de hoogte te zullen brengen van veranderingen van persoonlijke
aard zowel op het zakelijke, geestelijke als familievlak, een en ander voor zover
relevant voor de uitoefening van de werkzaamheden van de Vrijwilliger.

.

3) De Vrijwilliger stelt in geval van ziekte of verhindering de Stichting hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verzekering.
.

1) De Stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor schade veroorzaakt
door de Vrijwilliger aan derden tijdens de werkzaamheden voor de Stichting.

.

2)
D e S t i c h t i n g v r a a g t v a n d e Vr i j w i l l i g e r d a t h i j e e n e i g e n
aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Als deze niet of niet volledig is, biedt de polis
van de Stichting een secundaire dekking.

.

3) Schade veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid of onder invloed van
stimulerende of verdovende middelen vallen niet onder de dekking van de

!
!

!
!

!
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verzekering. Evengoed wordt een dergelijke schade wel verhaald op de
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veroorzakende partij.
.

4) De Vrijwilliger is verplicht alle informatie met betrekking tot een (eventuele)
schadeclaim in te dienen bij de Stichting.

.

5) De Stichting gaat er van uit dat de Vrijwilliger een zorgverzekering heeft die
gedurende de hele looptijd van de overeenkomst van kracht is en raadt de
Vrijwilliger aan om te zorgen voor een passende reisverzekering.

Artikel 7. Onkostenvergoeding.
De Stichting verplicht zich alle voor de Vrijwilliger uit het werk voorkomende onkosten te
vergoeden, voor zover deze kosten, naar het oordeel van de bevoegde persoon, redelijk
zijn én van tevoren zijn afgesproken conform het begrotingsbeleid.
Artikel 8. Opzegging en tussentijdse opzegging door de Stichting.
.

1) De Stichting behoudt zich het recht voor deze overeenkomst tussentijds op te
zeggen, indien naar de mening van de Stichting:
- de Vrijwilliger niet langer de doelstelling en werkwijze van de Stichting
onderschrijft;
- de Vrijwilliger de Stichting dan wel het imago van de Stichting schade
toebrengt;
- er zich sinds het moment van het afsluiten van deze overeenkomst
een zodanige verandering van omstandigheden heeft voorgedaan dat van de
Stichting redelijkerwijs niet gevergd kan worden deze overeenkomst nog
langer in stand te houden.

.

2) In geval van tussentijdse opzegging geldt een termijn van één maand, te rekenen
vanaf de eerste van de maand volgend op het moment van opzegging, tenzij sprake
is van een zodanig dringende omstandigheid dat onmiddellijke opzegging
gerechtvaardigd is.

Artikel 9. Opzegging en tussentijdse opzegging door de Vrijwilliger.
De Vrijwilliger is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst tussentijds op te zeggen, in
goed overleg met de Stichting. In dat geval geldt een opzegtermijn van één maand, te
rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op het moment van opzegging.
Artikel 10. Eenzijdige wijziging.
Indien de Stichting wordt geconfronteerd met vereisten van de bevoegde autoriteiten die
maken dat ongewijzigde voortzetting van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de
Stichting gevergd kan worden, is de Stichting bevoegd de overeenkomst eenzijdig te
wijzigen om aan de betreffende vereisten tegemoet te komen. In dat geval heeft de
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Vrijwilliger het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de beoogde datum van
wijziging, maar niet met terugwerkende kracht.
Artikel 11. Geschillen, toepasselijk recht.
.

1) In geval van geschillen en conflicten met betrekking tot de uitleg of nakoming van
deze overeenkomst zullen Partijen eerst trachten om in goed overleg tot een
oplossing te komen, eventueel door middel van mediation.

.

2) Indien Partijen een geschil, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet tot een
oplossing kunnen brengen kan het geschil worden voorgelegd aan de rechter. De
rechter die bevoegd is in Heerde is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van
geschillen tussen partijen.

.

3)
Dezeovereenkomstenderechtsverhoudingtussenpartijenwordenbeheerst door
Nederlands recht.

!
!
!
!

!
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Artikel 12. Kindveiligheid.
.

1) Iedere Vrijwilliger dient een verklaring te ondertekenen die aangeeft dat hij: het
Kindveiligheidsbeleid gelezen heeft; geen kind misbruikt heeft; zich zal houden aan
het afgesproken beleid en dat hij begrijpt dat er actie wordt ondernomen in het geval
van ongepast gedrag.

.

2) Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is vereist voor de Vrijwilliger die met
minderjarigen en kwetsbare groepen werkt.

Artikel 13. Aard van de overeenkomst.
.

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

.

2) Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet of
andere sociale wetgeving. 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.

Artikel 14. Slotbepalingen.
.

1) Voor zover deze overeenkomst is aangegaan op een tijdstip waarop tussen
partijen reeds een (andere) overeenkomst ter zake van Vrijwilligerswerk geldt, treedt
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deze overeenkomst daarvoor in de plaats.
.

2)
Partijen verklaren zich te zullen houden aan het "Reglement Verwerking
Persoonsgegevens", dat ter inzage ligt bij Personeelszaken, hetgeen betekent dat zij
vertrouwelijk zullen omgaan met de gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter
weten dan wel moeten begrijpen, ongeacht of deze gegevens van persoonlijke,
zakelijke of geestelijke aard zijn. De Vrijwilliger heeft recht tot inzage in zijn
persoonsgegevens.

.

3) Daar waar deze overeenkomst niet in voorziet spreken Partijen af dat zij ten
opzichte van elkaar zullen handelen in de geest van deze overeenkomst.

.

4) Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Vrijwilliger een
exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen en hiermee in te stemmen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt
te _______________________, d.d. ___________________________
namens de Stichting de Vrijwilliger
(naam) ________________________ _________________________
(handtekening) ________________________ _________________________
!
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