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VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST 
STICHTING HILVERSUMSE MEENT 

Toets: 4 april 2022 

 

Stichting Hilversumse Meent, vertegenwoordigd door bestuurslid [naam], 

en  

Voornaam   …………………………….. 

Achternaam  ……………………………. 

Adres    …………………………….. 

Postcode   …………………………….. 

Woonplaats  …………………………….. 

Telefoonnummer …………………………….. 

E-mailadres  …………………………….. 

 

hierna te noemen “vrijwilliger” komen het volgende overeen: 

Artikel 1 

De vrijwilliger onderschrijft de doelstelling van Stichting Hilversumse Meent (SHM): 

Wij helpen Meentbewoners hun belangen te behartigen en we ondernemen activiteiten die 
de Hilversumse Meent mooier, leefbaarder en vitaler maken. 

Artikel 2 

De vrijwilliger bepaalt in onderling overleg met SHM wat zijn/haar taken inhouden en 
hoeveel uur hij/zij daaraan besteedt. Als vrijwilliger heb je altijd het recht te stoppen met je 
activiteiten. Het werk is vrijwillig. 

Artikel 3 

Voor sommige activiteiten en diensten wordt van de vrijwilliger verwacht dat hij/zij aanwezig 
is bij groepsbijeenkomsten. 

Artikel 4 - Declaraties 

Kosten kunnen gedeclareerd worden conform de aanwijzingen in het huishoudelijk 
reglement en de aanwijzingen van de penningmeester. Wil je vooraf zeker weten dat je 
kosten kunt declareren? Maak daar dan vooraf afspraken over. 
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Artikel 5 - Verzekeringen 

Stichting Hilversumse Meent zorgt voor noodzakelijke verzekeringen voor vrijwilligers. Het 
zijn secundaire verzekeringen, dat wil zeggen dat bij schade eerst een beroep wordt gedaan 
op verzekeringen die de vrijwilliger zelf heeft afgesloten. Een apart punt vormt de 
inzittendenverzekering voor automobilisten. Indien vrijwilliger passagiers meeneemt in zijn 
auto dat is hij er zelf voor verantwoordelijk dat de autoverzekering van vrijwilliger eventuele 
schade dekt. Check dit, want niet alle autoverzekeringen dekken deze schade. 

Artikel 6 - VOG 

De vrijwilliger kan verplicht worden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.  

Stichting Hilversumse Meent zorgt dat de vrijwilliger geen aanvraagkosten hoeft te betalen. 

Artikel 7 - Overleg 

We overleggen met elkaar. We houden elkaar op de hoogte.  

Artikel 8 – Beëindiging overeenkomst 

De overeenkomst kan zowel door Stichting Hilversumse Meent als door de vrijwilliger met 
onmiddellijke ingang worden beëindigd wegens gewichtige redenen. 

Artikel 9 - Geschil 

Als een vrijwilliger een geschil heeft met een andere vrijwilliger probeer je er eerst onderling 
uit te komen. Daarna schakel je de coördinator in en vervolgens het bestuur (behalve als de 
vrijwilliger met wie je een geschil hebt bestuurslid is). Mocht dat niet tot een oplossing leiden 
dan kun je het geschil voorleggen aan de adviescommissie. Je kan je daarbij laten 
ondersteunen door een onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon. 

Artikel 10 - Privacy 

De vrijwilliger stemt ermee in dat Stichting Hilversumse Meent privégegevens bewaart 
volgens het privacyreglement van Stichting Hilversumse Meent. 

Artikel 11 - Gedragscode 

Bij deze verklaring ontvangt en ondertekent de vrijwilliger een exemplaar van de 
gedragscode zoals die geldt voor de stichting.  

De vrijwilliger verklaart kennis te hebben genomen van het protocol “meldcode huiselijk 
geweld en Kindermishandeling” en is bekend met de bij de stichting gehanteerde 
klachtenregeling.  
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Indien de werkzaamheden dit vereist wordt een geheimhoudingsverklaring aan deze 
overeenkomst toegevoegd. 

 

In tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

 

Datum:    …………………………. 

Plaats:     …………………………. 

 

Naam vrijwilliger:  …………………………………………………………. 

Handtekening: 

 

 

 

Naam bestuurslid SHM: ………………………………………………………….. 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

Bijlage: Gedragscode voor vrijwilligers 

 


