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OVEREENKOMST TEN BEHOEVE VAN VRIJWILLIGERSWERK BIJ 
 

Hobbyclub ”De Doewat” 
 
 

 
Hobbyclub De Doewat, vertegenwoordigd door:  

 

..................................................................................................... 

en de vrijwilliger: 

 

...................................................................................................... 

hebben afgesproken zich te houden aan de volgende artikelen: 

 

Artikel 1  (activiteiten) 

De vrijwilliger zal ten behoeve van Hobbyclub De Doewat met ingang van: 

........................................activiteiten verrichten. 

De activiteiten zullen onder andere bestaan uit het begeleiden van de kinderen bij de 

knutselwerkzaamheden en na afloop het helpen met aanvegen en opruimen van de 

ruimte. 

 

Artikel 2  (beschikbaarheid) 

De vrijwilliger is bereid voor het verrichten van deze activiteiten in principe minimaal  

1 uur en 30 minuten per week beschikbaar te zijn, behoudens in de vastgestelde 

vakantieperiodes. 

 

Artikel 3  (verhindering) 

In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de vrijwilliger zal deze tijdig de club-

coördinator (administratie Leden en leiding) op de hoogte brengen.  

 

Artikel 4  (inspraak) 

De vrijwilliger heeft de gelegenheid invloed uit te oefenen op het beleid van de club 

tijdens de jaarlijkse vergaderingen met bestuur en alle vrijwilligers. 
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Artikel 5  (begeleiding) 

De vrijwilliger wordt begeleid door de leider van de betreffende groep. 

 

Artikel 6 (verzekeringen) 

De stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en er is voor de 

vrijwilligers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 

 

Artikel 7  (opzegging) 

De vrijwilliger neemt bij het beëindigen van deze overeenkomst in principe een 

termijn van tenminste vier club-weken in acht. 

 

Artikel 8  (veiligheid) 

De vrijwilliger neemt, samen met de begeleider, de regels door omtrent de ontruiming 

bij eventuele calamiteiten, de plaats van de brandblusmiddelen, het gebruik van de 

elektrische apparaten in de ruimte, en de lijst met belangrijke telefoonnummers. 

 

Artikel 9  (aantal begeleiders) 

De groepen worden begeleid door tenminste 2 personen. Als dit niet lukt, moeten  

alle kinderen worden afgebeld! 

 

 

 

Doorgesproken en ondertekend op datum: ...................... 

 

Namens de Stichting:      De vrijwilliger: 

(naam)        …………………………………… 

        handtekening: 

....................................      .................................................. 

handtekening:       Telefoonnummer: 

        …………………………………… 

...................................      Adres:........................................ 

        …………………………………… 

        …………………………………… 


