
 

Formulier contractverlenging 
     
…………….gevestigd te …………………wenst de arbeidsovereenkomst met …………………………………  
woonachtig te ………………: 
 
 
□ NIET te continueren  
 
Reden beëindiging: 
 
 □ initiatief werkgever 1; reden: ……………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 □ initiatief werknemer 2 reden: ……………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 □ met wederzijds goedvinden 3: ……………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(plaats beiden handtekening en mail naar: arbeidsloket@hvdsg.nl) 
 
 
 
□ WEL te continueren  
(ga door met het invullen van gegevens arbeidsovereenkomst op de volgende pagina)  
 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld d.d. ................  Plaats ………………………………………………………………. 
 
 
 
Naam bestuurslid: ......................................  Voor akkoord trainer ……………………………… 
 
 
Handtekening:  ...........................................  Handtekening werknemer:  ..........................  

 
1 Er is een transitievergoeding verschuldigd 
2 Er is GEEN transitievergoeding verschuldigd 
3 Er is GEEN transitievergoeding verschuldigd 



 

Gegevens arbeidsovereenkomst  

…………………………………………. woonachtig te …………………………………….. 

 

□ contractverlenging voor eenzelfde periode onder dezelfde voorwaarden (plaats handtekening en mail naar 

op naar: arbeidsloket@hvdsg.nl) 

□ contractverlenging onder andere voorwaarden (ga door met het invullen van onderstaande gegevens) 

 

Ingangsdatum  ......................................................................................................  

Einddatum  ......................................................................................................  

 

Aantal arbeidsuren  ........   □  per week □ per maand □ per seizoen 
Te werken uren per week ma di wo do vr za zo 

 … … … … .... … … 

Aantal (uit te betalen) werkweken gedurende de overeenkomst     ..........    (zie toelichting) 
 
Functie/werkzaamheden 
Functie van de werknemer in de sportorganisatie (zie toelichting) 
 □ Assistent trainer (schaal 5) □ Hoofd trainer/coach (schaal 8) 
 □ Trainer (schaal 6) □ Manager technische zaken (schaal 9) 
 □ Trainer/coach (schaal 7) □ Anders, te weten  ..............................................  
 
Vergoeding / salaris (zie toelichting) 
1.  Het salaris / de vergoeding bedraag €  ............................... (bedrag invullen) 
2.  Het genoemde salaris is   □ per uur □ per maand □ per seizoen 
3.  Het genoemde salaris is (zie toelichting) □ netto □ bruto  □ verenigingslast 
4.  Het genoemde salaris is (zie toelichting) □ incl. vakantietoeslag □ excl. vakantietoeslag 
 
5.  Moeten er ook reiskosten uitbetaald worden (zie toelichting) □ ja □ nee 
 Indien u met “ja” antwoord dan verzoeken wij u ook de volgende vragen te beantwoorden: 
5a.Het aantal kilometers van woonadres naar werklocatie (heen en terug) bedraagt  ..........  (kilometers)
 ................................................................................................................................  
5b. Maken de reiskosten onderdeel uit van het salaris / de vergoeding van vraag 1?        □ ja □ nee 
 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld d.d. ............  Plaats ………………………… 
 
Handtekening bestuurslid:  ......................  Handtekening werknemer: …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Toelichting 
 
Ketenregeling 
Binnen de cao voor sportvereniging is het mogelijk dat er binnen 48 maanden, 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten 
verstrekt mogen worden. Wordt de termijn van 48 maanden of het aantal arbeidsovereenkomsten overschreden dan 
ontstaat er automatisch een contract voor onbepaalde tijd.  
 
Vanaf 1 juli 2015 dient er een periode van meer dan 3 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten te zitten om een 
nieuwe reeks te laten beginnen. Oftewel, er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als in een reeks van 
elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten  een periode  van 48 maanden wordt  overschreden of bij  meer dan 6  
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden als opeenvolgend gezien als deze elkaar 
met een tussenpoos van 3 maanden of minder opvolgen. De tussenliggende periode van 3 maanden of minder wordt 
meegerekend bij het bepalen van de termijn van 48 maanden. 
Let op: indien een tijdelijke overeenkomst niet meer mogelijk is, zullen wij automatisch een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd opmaken. Weet u niet of een tijdelijke overeenkomst nog mogelijk is, neem dan contact met ons op. 
 
Transitievergoeding 
Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan op verzoek van de werknemer, is de werkgever een 
transitievergoeding verschuldigd. Een werknemer heeft per definitie recht op de vergoeding, ongeacht de reden van de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet, of indien de werknemer 
onder de achttien jaar is en maximaal twaalf uur per week werkt dan wel de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het 
bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.  
LET OP: deze vergoeding wordt automatisch uitbetaald bij einde dienstverband. 
 
Vergoeding / salaris 
 Bruto salaris: dit is het bedrag dat centraal staat bij de berekening van de premies voor de sociale verzekeringen en 

de loonheffing. Zowel het werkgevers-, als werknemersdeel zijn hierop gebaseerd. Het bruto bedrag is de basis 
waarmee alle partijen akkoord gaan en rechten op kunnen doen gelden. 

 Netto salaris: dit is het bedrag dat de werknemer op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven 
 Verenigingslast: d is het bruto salaris vermeerderd met werkgeverslasten die de sportorganisatie uiteindelijk moet 

betalen.  
 Vakantietoeslag: iedere werknemer ontvangt vakantietoeslag (8%). U dient aan te geven of het bij vraag 4 

ingevulde bedrag inclusief of exclusief 8% is. De vakantietoeslag wordt éénmaal per jaar, in april, uitbetaald. 
NB: Arbeidsloket controleert of het bruto salaris dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen minimaal overeenkomt 
met het minimum salaris in de gewaardeerde schaal (vraag functie/werkzaamheden). Indien het bedrag afwijkt dan 
zullen wij contact met u opnemen.  

 
Aantal werkweken  
Indien het aantal (betaalde) lesweken niet gelijk is aan het aantal weken dat de overeenkomst duurt, wordt u verzocht het 
aantal te betalen lesweken in te vullen. Indien ook de lessen die wegens (school)vakanties uitvallen worden uitbetaald 
dient u het totaal aantal weken gedurende de duur van de overeenkomst op te geven 
Voorbeeld 1: De overeenkomst duurt 12 maanden. Er wordt gedurende 40 weken lesgegeven. Alleen de 

daadwerkelijke gegeven lessen worden uitbetaald. U dient dan ‘40’ in te vullen. Arbeidsloket zal aan het 
aantal opgegeven weken het opgebouwde vakantierecht toevoegen. 

Voorbeeld 2: De overeenkomst duurt 12 maanden. Er wordt echter gedurende 40 weken lesgegeven. U betaalt ook de 
vakantieperiode uit. U dient ’52’ te noteren. 

 
Reiskostenvergoeding 
Het is mogelijk om ook reiskosten te vergoeden. Voor een juiste verwerking van de afspraken die u heeft gemaakt,  
is het noodzakelijk om indien u de vraag bij 5 met “ja” hebt beantwoord, de vragen 5a en 5b óók te beantwoorden.  
Woon werk:   
U dient wel de retour reisafstand “woon-werk” in te vullen, maar u hoeft géén bedrag in te vullen; Arbeidsloket stelt een 
vaste vergoeding vast op grond van hetgeen u heeft beantwoord bij de vragen m.b.t. de gegevens van de 
arbeidsovereenkomst.  De maximale vaste vergoeding wordt gebaseerd op 214 werkdagen per jaar. De onbelaste 
vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer. Deze vergoeding wordt door Stichting Arbeidsloket uitbetaald. 
Dienstreizen: 
Met betrekking tot het vergoeden van de overige reiskosten (buiten de woon werk kilometers): deze worden alleen op 
declaratiebasis uitbetaald. 
 
Functie/werkzaamheden (Quick scan) 
In de CAO voor Sportverenigingen is een functiewaarderingssystematiek opgenomen, de zogenaamde quickscan, voor 
zowel technische als niet-technische functies; Dit is van toepassing op de werknemers waarvoor Arbeidsloket als formeel 
werkgever optreedt. Het format hiervan is hier te downloaden. 
 
 
 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/huis-voor-de-sport-groningen-2019/media/Quick-scan-indeling-sporttechnische-functies-jan-2021.pdf?mtime=20210114110348&focal=none
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/huis-voor-de-sport-groningen-2019/media/Quick-scan-indeling-sporttechnische-functies-jan-2021.pdf?mtime=20210114110348&focal=none
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