Vrijwilligers Overeenkomst met vergoeding
A. Partijen
Ondergetekenden:
1. De Zwemvereniging Vlaardingen-Schiedam (ZVVS) gevestigd te Vlaardingen, vertegenwoordigd door
de Fenny de Graaf (voorzitter) en de heer Gerrit Buijs (secretaris), hierna te noemen “de vereniging”
of “ZVVS”.
2. <Naam Vrijwiliger>, geboren op <Datum>, wonende te <Plaats>, hierna te noemen “de vrijwilliger”,
verklaren door ondertekening van deze overeenkomst het navolgende te zijn overeengekomen:
B.

Werkzaamheden

1. Op voordracht van de Recreatief Elementaire zwemcommissie heeft de vereniging de vrijwilliger
aangesteld in de functie van <Functie> leszwemmen
2. De taken worden uitgevoerd tijdens het leszwemmen
3. Bij de uitoefening van de werkzaamheden worden instructies van de coördinator leszwemmen of
Recreatief Elementaire zwemcommissieleden onmiddellijk opgevolgd.
4. Indien de vrijwilliger is verhinderd haar taken als gevolg van ziekte, vakantie of om andere redenen
uit te oefenen, meldt zij dat tijdig aan degene die belast is met de inzet van instructeurs.
5. De vrijwilliger zal zich tijdens haar werkzaamheden voor de vereniging gedragen als een goede
vertegenwoordiger van die vereniging.
C. Vergoeding
1. De vrijwilliger ontvangt voor haar vrijwilligerswerk de maximaal toegestane vrijwilligersbijdrage van
2. <Vergoeding> per uur voor een <senior instructeur / instructeur>.
3. De vereniging stelt een rood trainersshirt ter beschikking stellen, voor de zichtbaarheid van de
trainer aan de kant. Dit shirt dient na beëindiging van de vrijwilligerstaak weer te worden ingeleverd.
D. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst gaat in per <Datum>
2. Beëindiging van het werk en dus deze overeenkomst opzeggen kan op elk moment, maar wel met
een opzegtermijn van één maand.
3. Zowel de vereniging als de vrijwilliger kunnen dit mondeling doen, respectievelijk door of gericht aan
de voorzitter van de betreffende commissie of het bestuurslid dat de overeenkomst mee
ondertekend heeft.
4. De vereniging of de vrijwilliger kan of beiden kunnen besluiten tot een schriftelijke opzegging als er
redenen zijn die beter wel vastgelegd kunnen worden zoals verschil van mening.
5. Er kunnen situaties zijn waarbij een maand opzegtermijn onredelijk is of niet gewenst. Indien
vereniging of vrijwilliger daarvan willen afwijken is dat in onderling overleg mogelijk.
6. Indien de opzegging wordt gedaan door de vereniging, dan heeft de vrijwilliger recht op de
vergoeding in de maand van opzegging ongeacht of hij de werkzaamheden verricht.
7. Dat geldt ook bij opzegging door de vrijwilliger, als hij of zij die maand het vrijwilligerswerk blijft
uitvoeren. Bij onmiddellijk neerleggen van het werk stopt ook de vergoeding op het moment van
stoppen.
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E.

Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen

1. De vereniging heeft ten behoeve van de vrijwilliger een ongevallenverzekering afgesloten.
2. De vereniging heeft ten behoeve van de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Deze dekt de schade die de vrijwilliger tijdens de uitoefening van de overeengekomen
werkzaamheden veroorzaakt.
3. Bij een ongeval of schade moet wel eerst de eigen verzekering van de vrijwilliger worden
aangesproken.
F.

Algemene bepalingen

1. Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle overeenkomsten met een gelijk doel voor
zover deze tussen de vereniging, haar rechtsvoorgangers en de vrijwilliger bestaan.
2. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
3. Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet, De vrijwilliger is bekend dat
hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
4. De relatie tussen de vereniging en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
5. Op 14 juli 2014 heeft het bestuur het vrijwilligersbeleid vastgesteld, waar op deze overeenkomst is
gebaseerd.
6. In geval van verschil van mening over dit contract of het beleid beslist het bestuur, gehoord hebbende
de Recreatief Elementaire zwemcommissie en het betrokken lid.
G. Overige afspraken
1. De vrijwilliger beschikt over een actuele VOG-verklaring die is ingeleverd bij de secretaris van ZVVS.
2. De vrijwilliger beschikt over de gedragsregels voor instructeurs van ZVVS en houdt zich hieraan
H. Geheimhouding
1. De Vrijwilliger zal met informatie welke persoonsgegevens bevat in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, extra voorzichtig en zorgvuldig omgaan.
2. De Vrijwilliger zal de persoonsgegevens geheimhouden, deze passend beveiligen en de instructies
en vereisten van ZVVS ten aanzien van het omgaan met persoonsgegevens opvolgen.
I.

Bijzondere omstandigheden

1. De Recreatief Elementaire zwemcommissie is gemachtigd afspraken te maken met de vrijwilliger die
afwijken van de regels in dit reglement als daar aanleiding toe is. Deze afspraken moeten passen
binnen de visie van ZVVS. De betreffende afspraken kunnen worden vastgelegd in een bijlage van de
vrijwilligersovereenkomst.

Ondertekening
Vlaardingen, …............................................................<Datum>
Namens de vereniging:
Fenny de Graaf, voorzitter:

Gerrit Buys, secretaris:

Vrijwilliger

…..................................,
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<Voornaam, Achternaam>
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