
 
 

Vrijwilligersbeleid 
 
 
Rcc Bekaro is een vereniging die zonder professionele krachten werkt en dus volledig is 
aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou de vereniging simpelweg niet 
bestaan. Dit document geeft de beschrijving van het beleid ten aanzien van inzet van 
vrijwilligers binnen  Rcc Bekaro. 
 
Definitie 

Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald, en in georganiseerd verband wordt 
verricht ten behoeve van de vereniging.  

‘In georganiseerd verband’ wil zeggen dat het werk gestructureerd en ingepast is in de 
vereniging 

”Onverplicht’. De vrijwilliger kiest in vrijheid om de verantwoordelijkheden van bepaalde 
activiteiten op zich te nemen. Vrijwilligerswerk is echter uiteraard niet vrijblijvend.  
Heeft men hiervoor gekozen dan brengt dit verplichtingen met zich mee. Wederzijds worden 
afspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Door 
het maken van deze schriftelijk vastgelegde afspraken, bieden beide partijen elkaar de 
gewenste duidelijkheid. 
 
‘Onbetaald’. De vrijwilliger verlangt geen tegenprestatie in de vorm van materiële beloning of 
betaling van de activiteiten. Alleen de aannemelijk te maken kosten in het kader van 
vrijwilligerswerk waarvoor vooraf afspraken zijn gemaakt, komen voor vergoeding in 
aanmerking. Dit betekent dat de motivatie van de vrijwillig medewerkers bestaat uit ideële 
maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke zingevingsmotieven en dat door hen, 
beloning wordt ervaren door immateriële vervulling van deze doelen. 
 
Verantwoordelijkheden. 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de onkostenvergoedingen 
alsmede voor de verzekering van de vrijwilligers. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de introductie, scholing en begeleiding van vrijwilligers en 
kan deze verantwoordelijkheid delegeren aan een of meerdere contactpersonen. De secretaris 
legt taken en bevoegdheden van een vrijwilliger vast in overleg met de vrijwilliger. Het bestuur 
autoriseert de overeenkomst namens de vereniging. 
 
Taakafbakening 
 
Algemeen kan gesteld worden dat het takenpakket van een vrijwilliger voldoet aan de volgende 
criteria. 
- het is functioneel t.a.v. de organisatie van de vereniging en onderlinge taakverdeling; 
- het is functioneel t.a.v. onderlinge samenwerking met collega-vrijwilligers ; 
- het doet recht aan de kwaliteiten, deskundigheid en waar mogelijk ook de persoonlijke 

voorkeuren en wensen van de vrijwilliger; 
- de vrijwillig medewerker legt verantwoording af over zijn of haar activiteiten in het besef 

dat de vereniging voor zijn/haar handelen aansprakelijk is; 
-  de ambities van de vrijwilliger en de behoefte van de vereniging sluiten op elkaar aan.  



 
Rechten en plichten van de vrijwilliger. 

De vrijwilliger heeft recht op: 
 een goede kennismakings- en oriëntatieperiode met begeleiding; 
 informatie, begeleiding, overleg en scholing voor zover gewenst en noodzakelijk in 

het kader van zijn taken als vrijwilliger; 
 het goed kunnen uitvoeren van zijn taken als vrijwilliger; 
 een respectvolle bejegening  
 verzekering, vergoedingen en tegemoetkomingen in kosten zoals hierboven 

beschreven  
 zorgvuldige behandeling van de persoonlijke gegevens van de vrijwilliger; 

 
De vrijwilliger heeft de plicht om: 

 zich te conformeren en uitvoering te geven aan het algemeen beleid en 
vrijwilligersbeleid van de vereniging; 

 de afgesproken activiteiten te verrichten; 
 verhindering van komst tijdig te melden; 
 

Algemene functie-eisen aan de vrijwilliger: 
 heeft affiniteit met het werk en de doelgroep van de vereniging; 
 zij dient zich te kunnen aanpassen aan de cultuur binnen de vereniging; 
 de minimumleeftijd van een vrijwilliger is 18 jaar. 

 
Begeleiding. 
De begeleiding van de vrijwilliger bevat twee elementen: 

 het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrijwilliger dat hij of zij in staat is 
zijn of haar taak adequaat uit te voeren (taakgerichte begeleiding); 

 het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrijwilliger dat deze in staat is 
om zijn persoonlijke doelen te realiseren voor zover dat binnen de organisatie 
mogelijk is (persoonsgerichte begeleiding).  

 
Verzekeringen. 

De vereniging draagt zorg voor een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de 
vrijwilligers.  
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor schade aan derden, 
toegebracht of ontstaan tijdens de activiteiten. Een en ander behoudens gevallen, dat de 
schade het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid van de vrijwilliger cq. van 
diefstal, verduistering of verwisseling van zaken door de vrijwilliger. Eventuele 
aansprakelijkheid van de vrijwilliger kan alleen worden vastgesteld op basis van onderzoek 
dat met betrekking tot de eventuele schade moet plaatsvinden.  
Deze verzekering geldt niet voor een aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens 
komen en gaan van en naar huis (‘woon/werk verkeer’).  
 
Tevens zorgt de vereniging voor een ongevallenverzekering. De verzekering dekt uitsluitend 
ongevallen die de vrijwilliger overkomen zijn in de uitoefening van zijn vrijwilligersactiviteiten 
ten behoeve van de vereniging. 
 
De vereniging vereniging zal de vrijwilliger niet aanspreken voor schade die in de uitoefening 
van activiteiten als vrijwilliger aan de vereniging is toegebracht, tenzij er sprake is van opzet, 
grove schuld of ernstige nalatigheid. 
 



Vergoedingen. 

Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Dit betekent dat vergoedingen alleen betrekking 
hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve van en/of kosten in verband met het 
verrichten van het vrijwilligerswerk. Uitgangspunt is dat de vrijwilliger vooraf toestemming 
heeft gekregen voor het maken van deze kosten van het bestuur.  

 
Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn: Werkelijk gemaakte kosten, mits deze 
door middel van deugdelijke bewijsstukken (bonnen, facturen) zijn onderbouwd en 
aannemelijk zijn gemaakt en mits hiervoor vooraf toestemming is verleend door het bestuur 
echter met een maximum van € 1500,-  

 
 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van …….. 
Bijlage : vrijwilligersovereenkomst 



Modelvrijwilligersovereenkomst 
 
Ondergetekenden 
De sportorganisatie/vereniging ………., gevestigd te ………., rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door ……… overeenkomstig artikel … van haar statuten, in de functie van ………., hierna te 
noemen ‘vereniging’, 
 
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 Activiteiten 
De vrijwilliger zal ten behoeve van de vereniging met ingang van [datum] activiteiten 
verrichten op het gebied van [functiegebied]. 
De activiteiten zullen bestaan uit [functieomschrijving]. 
 
Partijen kunnen de activiteiten in onderling overleg wijzigen. 
 
Voor het inwerken en de begeleiding van de vrijwilliger zal de heer/mevrouw [naam] zorgen. 
De heer/mevrouw [naam] is tevens door de vereniging aangewezen als contactpersoon voor 
de vrijwilliger. 
 
[Optioneel:] De vrijwilliger is bereid voor het verrichten van de activiteiten in principe 
minimaal … uur per … beschikbaar te zijn. 
 
Artikel 2 Onkostenvergoeding 
 
[Optioneel:] De vrijwilligers ontvangt een vergoeding van EUR … per uur, maand of per jaar 
voor zijn werkzaamheden als vrijwilliger. De vereniging zal de vergoeding maandelijks/per 
kwartaal/(half)jaarlijks overmaken op bankrekeningnummer … van de vrijwilliger. 1 
 
Artikel 3 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 4 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 5 Begeleiding 
De wijze waarop en door wie de vrijwilliger wordt begeleid, wordt bepaald door 
contactpersoon. 
 
Artikel 6 Verantwoordelijkheden 
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij op zich heeft genomen. 
 
Artikel 7 Geschillen  
In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en de contactpersoon zal de kwestie worden 
voorgelegd aan het bestuur van de vereniging. 
 
Artikel 8 Ongevallenverzekering 
De vereniging heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Deze garandeert een uitkering in 
geval van lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval dat de vrijwilliger tijdens 
het verrichten van de activiteiten overkomt. 
 
De vereniging heeft ten behoeve van de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Deze dekt de schade die de vrijwilliger eventueel tijdens de uitoefening van de 
overeengekomen activiteiten veroorzaakt. 
 
Artikel 9 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 10 Duur 
De overeenkomst is voor bepaalde/onbepaalde 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: ______________________ 
 
 
  



 
 
 


