Model vrijwilligerscontract
Vrijwilligersovereenkomst (overeenkomst onkostenvergoeding)
De ondergetekende:
De vereniging/ organisatie............................, gevestigd te .............................. (plaats), ten deze
vertegenwoordigd door ............................(naam), hierna te noemen "organisatie";
en
De vrijwilliger .................................. (naam), wonende te .............................. (plaats), hierna te noemen
"vrijwilliger";

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Aard en inhoud van de overeenkomst
De vrijwilliger verricht de navolgende werkzaamheden/ taken:
........................................................
........................................................
........................................................
Artikel 2 Duur van de overeenkomst
De vrijwilliger zal gedurende .......................... maanden, te weten van ..........................(datum) tot
............................ 20.., gedurende ................. trainingen/activiteiten per week de in artikel 1 genoemde
werkzaamheden verrichten.
Artikel 3 Werktijden en plaatsen
Partijen zullen tijd(en) en plaats(en) van de werkzaamheden in onderling overleg regelen.
Artikel 4 Onkostenvergoeding (twee opties of combinatie binnen normbedrag)
1. De vrijwilliger ontvangt voor het verrichten van de genoemde werkzaamheden louter een reële
onkostenvergoeding waarbij de volgende kosten worden vergoed:
- reiskosten per kilometer op basis van de ANWB norm, of € 0,19 per kilometer, of de volledige
kosten openbaar vervoer (plaatsbewijzen!)
- kleding, schoeisel en andere attributen
- telefoon/ portokosten
- verblijfkosten (consumpties, lunch/diner, overige)
- specifieke kosten (contributie vakvereniging, vakliteratuur, op peil houden vakkennis,
contacten pers en dergelijke, bezoek spelers, verzekeringen en overige specifieke kosten,
zoals kosten voor een oppas);
- diversen (kantoorartikelen, materialen als bijvoorbeeld een EHBO-koffer, stopwatch,
onderhoudsartikelen, tas, representatiekosten en waskosten)
N.B. Aan deze betalingen moeten schriftelijke bewijsstukken en declaraties ten grondslag liggen.
2. Betaling van de kosten geschiedt op de volgende wijze:
- vaste kosten:
op basis van middeling in maandelijkse termijnen van € .......................
- variabele kosten:
op basis van maandelijkse declaraties van de vrijwilliger
Artikel 5 Verzekeringen
Ten behoeve van de vrijwilliger is een ongevallen- en (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
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Artikel 6 Beëindigen van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst eindigt in ieder geval door het enkele verloop van de in artikel 2 genoemde
termijn.
2. De overeenkomst kan zowel door de organisatie als de vrijwilliger op ieder moment tussentijds
worden beëindigd zonder opzegtermijn.
Aldus in tweevoud opgemaakt te .............................. (plaats) op ........................ (datum),
Handtekening organisatie
(naam)

Handtekening vrijwilliger
(naam)

(naam)

Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
gevolgen van het gebruik van voorbeeldcontracten. Derhalve is het gebruik van dit voorbeeldcontract
geheel voor eigen risico.
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