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Vrijwilligersovereenkomst  

  

Ondergetekenden,  
  
Sien gevestigd te Houten/ Sien regionale commissie ………………………………………………………………………….. 
 
te ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

vertegenwoordigd door mevrouw/de heer (naam twee ( regio) bestuursleden)  
 
................................................................................................................................................................... 
 

en ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
hierna te noemen Sien,  
  
en mevrouw/de heer .................................................................. .............................................................. 
 

woonachtig te .............................................................................. ............................................................. 
 

..........................……………………………………………………………………………………………. (adres, pc, woonplaats),  
hierna te noemen vrijwilliger, verklaren hierbij het volgende te hebben afgesproken:  

  
  

1. Vanaf (datum)……………………………………… zal de vrijwilliger de volgende activiteiten 

verrichten voor 

Sien: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

2. Deze activiteiten zullen in ………………………………………………………………(plaats) verricht worden 

gedurende  maximaal ………… uren per week.  

 

3. Veranderingen in aard en omvang van activiteiten kunnen alleen na overleg en 

met instemming van Sien plaatsvinden. 

 

4. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich genomen heeft en hem 

genoegzaam bekend zijn. Het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de 

vrijwilliger. De vrijwilliger stelt in geval van ziekte of verhindering zo spoedig mogelijk hiervan 

zijn contactpersoon bij Sien op de hoogte of regelt zelf vervanging met instemming van 

Sien. De beschikbaarheid is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  

 

5. Namens Sien is ……………………………………………………………... contactpersoon voor de vrijwilliger.  

 

6. Partijen beogen geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 610, eerste lid van Boek 7 

van het Burgerlijk Wetboek.    
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7. De vrijwilliger is op de hoogte van de doelstelling en de werkwijze van Sien en onderschrijft 

deze.  

 

8. De vrijwilliger is tijdens de duur en na het einde van deze overeenkomst verplicht 

geheimhouding in acht te nemen over alles wat hij over Sien, haar leden en in het kader van 

de projecten te weten is gekomen. Het gaat hierbij om informatie waarvan de vrijwilliger het 

vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit volgens de AVG richtlijnen 

zie www.sien.nl . 

 

9. In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in onderling overleg tussen 
vrijwilliger en contactpersoon van Sien kunnen worden opgelost, wendt de vrijwilliger zich 
tot het regiobestuurslid van Sien dat belast is met vrijwilligersbeleid. Al dit niet tot een 
oplossing leidt kan er contact worden opgenomen met het bureauhoofd van Sien. 
 

10. Onkosten die direct voortvloeien uit de uitvoering van vrijwilligerswerk komen in 

voorkomende gevallen deels of volledig voor vergoeding in aanmerking, mits het 

(regio)bestuur hiervoor haar toestemming heeft verleend. Declaraties van bovengenoemde 

onkosten dienen gespecificeerd en zorgvuldig onderbouwd te worden ingediend bij de 

penningmeester van het (regio)bestuur, op basis waarvan het (regio)bestuur al dan niet 

besluit tot volledige of gedeeltelijke onkostenvergoeding. 

 

11. Sien heeft een bedrijfsbedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor onder andere de 

aansprakelijkheid van vrijwilligers voor zover zij in verenigingsverband optreden. Voor een 

compleet overzicht zijn de polis en voorwaarden in voorkomende gevallen leidend en te 

raadplegen bij het landelijk bureau van Sien. 

 

12. Vrijwilligers die in het kader van hun taakuitoefening een of meerdere passagiers vervoeren 

met gebruikmaking van hun eigen auto is toegestaan mits de vrijwilliger zelf een 

inzittendenverzekering heeft afgesloten. 

 

13. De vrijwilliger is zich ervan bewust, dat hij/zij te maken heeft en gaat werken met een 

kwetsbare groep. Voorts overlegt hij/zij een VOG verklaring die door de organisatie vergoed 

wordt.    

 

14. Deze overeenkomst geldt onbepaalde tijd / bepaalde tijd ( van……….……….tot ………………....)1 . 
De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen. In bijzondere gevallen 
kan deze overeenkomst tussentijds worden ontbonden.  
 

15. De vrijwilliger sluit deze vrijwilligersovereenkomst officieel af met de Sien. En geeft Sien 
toestemming voor het vastleggen van zijn/haar gegevens. 
 

16. De vrijwilliger en/of coördinator ontvangt de volgende vergoeding voor zijn  
werkzaamheden:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1 doorhalen wat niet van toepassing is  

http://www.sien.nl/
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17. De vrijwilliger verklaart dat er geen hij/zij geen ander voordeel geniet uit zijn/haar positie als 

coördinator of vrijwilliger, dan is vastgesteld in deze vrijwilligersovereenkomst. 
 

 
 

  
Aldus overeengekomen en ondertekend.  
 

 

  
  
Plaats:              
  
Datum:             
  
  
Naam vrijwilliger:   Naam regiobestuursleden Sien:  
  
  
  
  
Handtekening:    Handtekening:      Handtekening: 
  
 

  

 

 


