
Modelvrijwilligersovereenkomst 
 
Ondergetekenden 
De sportorganisatie/vereniging Almere Pioneers, gevestigd te Almere, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ……… overeenkomstig artikel ?? van haar statuten, in de functie van 
??, hierna te noemen ‘vereniging’, 
 
en 
 
………., geboren op ……..  en wonende te ………., hierna te noemen ‘vrijwilliger’, 
 
overwegen het volgende: 
 

 de vereniging is voornemens voor de uitvoering van de hierna omschreven 
werkzaamheden een beroep te doen op externe ondersteuning door vrijwilligers; 

 vrijwilliger is bereid om de vereniging te ondersteunen bij de uitvoering van enkele 
activiteiten/evenementen; 

 partijen hebben nadrukkelijk niet de bedoeling om tussen hen een dienstverband te 
laten ontstaan. 

 
en verklaren de navolgende overeenkomst voor vrijwilligerswerk te hebben gesloten. 
 
 
Artikel 1 Looptijd 
Deze overeenkomst is aangegaan voor het seizoen 2016-2017 ingaande op 1 augustus 2016  
en eindigend op 31 juli 2017. 
 
 
Artikel 2 Activiteiten 
De vrijwilliger zal ten behoeve van de vereniging activiteiten verrichten op het gebied van 
<activiteiten gebied>. 
De activiteiten zullen bestaan uit: 
<opsomming activiteiten>. 
 
Partijen kunnen de activiteiten in onderling overleg wijzigen. 
 
 
Artikel 3 Onkostenvergoeding 
De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem/haar verrichte activiteiten.1 
 
OF  
 
De vrijwilligers ontvangt een vergoeding van EUR … per seizoen voor zijn / haar 
werkzaamheden als vrijwilliger. De vereniging zal de vergoeding maandelijks / in 10 
termijnen overmaken op bankrekeningnummer … van de vrijwilliger. Indien de 
overeenkomst tussentijds wordt ontbonden geldt alleen een vergoeding over de 
daadwerkelijke looptijd van de overeenkomst.  



 
 
Artikel 4 Verplichtingen 
1. In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de vrijwilliger zal deze tijdig de 

vereniging op de hoogte brengen. 
2. De vrijwilliger kan in het geval van verhindering een vervanger voor de vereniging 

regelen. De vrijwilliger zal de vereniging tijdig op de hoogte brengen van de naam 
van de vervanger. 

 
Artikel 5 Contactpersoon 
De vrijwilliger bepaalt in overleg met de contactpersoon de inhoud van de activiteiten. 
Binnen het vastgestelde beleid kan de vrijwilliger eigen initiatief ontplooien. 
 
Artikel 6 Begeleiding 
De wijze waarop en door wie de vrijwilliger wordt begeleid, wordt bepaald door 
contactpersoon. 
 
Artikel 7 Verantwoordelijkheden 
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij op zich heeft genomen. 
 
Artikel 8 Geschillen  
In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en de contactpersoon zal de kwestie worden 
voorgelegd aan bestuur van de vereniging. 
 
Artikel 9 Ongevallenverzekering 
Voor vrijwilligers actief bij verenigingen binnen de gemeente Almere zijn automatisch 
verzekerd via de gemeente Almere. De gemeente heeft bij Centraal Beheer Achmea twee 
verzekeringspakketten afgesloten die de risico's van het vrijwilligerswerk afdekken. Het 
betreft de VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis. De 
verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Voor deelname aan deze verzekering 
behoeft geen afzonderlijke aanmelding plaats te vinden. 
 
De BasisPolis bestaat uit: 
    Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers 
    Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers 
 
De PlusPolis bestaat uit: 
    Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen 
    Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen 
    Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers 
 
 
Artikel 10 Vrijwilligersovereenkomst 
Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de loonheffing en/of 
werknemersverzekeringen. De 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. 
 
De relatie tussen de vereniging en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. 
 



Artikel 11 Verklaring omtrent gedrag 
Vrijwilliger geeft vereniging toestemming om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) op te 
vragen bij de daartoe bevoegde instanties. Vereniging is gerechtigd bij niet verkrijgen van 
deze VOG met onmiddellijk ingang deze overeenkomst met vrijwilliger te beëindigen. 
 
 
Artikel 12 Duur 
De overeenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan. De partijen kunnen de overeenkomst in 
onderling overleg beëindigen. Zowel de vrijwilliger als de vereniging kunnen de 
overeenkomst schriftelijk beëindigen, met een redelijke termijn waarbinnen een oplossing 
voor het ontstane gat kan worden gevonden (van bijvoorbeeld: een aantal weken). Wanneer 
de vrijwilliger – door het aanvaarden van een betaalde baan – daar niet aan kan voldoen, 
dient de vrijwilliger de door hem/haar te verrichten activiteiten zorgvuldig over te dragen dan 
wel af te ronden.  
 
Op verzoek van de vrijwilliger zal de vereniging bij het einde van de overeenkomst een 
vrijwilligersverklaring opstellen, waarin onder meer de verrichte activiteiten worden vermeld. 
 
Handtekening opdrachtgever    Handtekening opdrachtnemer 
[de vereniging]      [vrijwilliger] 
 
________________________________   ____________________________ 
 
Datum:__________________________   Datum:______________________ 
 
Plaats:___________________________   Plaats: ______________________ 
 
 



Bij overeenkomst met minderjarige jonger dan 16 jaar 
 
 
De medeondergetekende [naam] verklaart, in zijn hoedanigheid van wettelijke 
vertegenwoordiger van de vrijwilliger, akkoord te gaan met de inhoud van bovengenoemde 
overeenkomst en de vrijwilliger tot het aangaan daarvan te machtigen. 
 
Ondertekening 
 
________________________________ 

 
De wettelijke vertegenwoordiger [naam]. 
 


