Scouting Willem de Zwijgergroep III
Vrijwilligerscontract
Ondergetekenden:
Het verenigingsbestuur van de Willem de Zwijgergroep III gevestigd te
Dordrecht vertegenwoordigd door *naam bestuurder* en de vrijwilliger *naam
vrijwilliger* wonende *straatnaam + nr.* te Dordrecht.
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: (Door ondertekening van deze
overeenkomst stemt de vrijwilliger in met de inhoud).

Willem de Zwijgergroep III
Scouting is een plezierige vrije-tijdsbesteding die een bijdrage levert aan
de vorming van de persoonlijkheid

1. Gedragscode.
De vrijwilliger onderschrijft de doelstellingen en gedragscode van Scouting
Nederland.(beschreven in het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland,
de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement van de Willem de
Zwijgergroep III).
Zowel de organisatie als de vrijwilliger zullen zich gedragen als goede
opdrachtgever respectievelijk goede uitvoerder.
De vrijwilliger is bereid een VOG aan te vragen welke door de verenging zal
worden bekostigt.
2. Functie en Werkzaamheden.
a. De vrijwilliger zal de functie van *functie* bekleden
b. deze omvat globaal de volgende werkzaamheden:
c. De vrijwilliger verricht zijn werkzaamheden minimaal *aantal uren per week
of per maand*.
d. Wanneer het voor de vrijwilliger niet mogelijk is zijn werkzaamheden te
verrichten wegens ziekte/vakantie zorgt zij, in overleg met het team eventueel
voor vervanging.
3. Verantwoordelijkheden en inspraak
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die zij op zich
heeft genomen.
Hij/Zij heeft via de groepsraad (zie huishoudelijke regelement) de mogelijkheid
tot inspraak in de verenging en verantwoordelijkheid voor het beleid.
4. Onkostenvergoeding.
Er worden geen onkosten vergoed.
Uitzonderingen:
- kosten in het in het kader van benodigde relevante opleiding, mits de
vrijwilliger nog een jaar na afronding van de cursus aan de organisatie
verbonden blijft;
- contributie aan de landelijke organisatie;
- geen doorberekening kampbijdrage (uitgezonderd grote landelijke
evenementen).

• Telefoon (078) 6 13 11 86
• E-mail info@wdzdordt.nl
• Website www.wdzdordt.nl
• Willem de Zwijgergroep III
Wantijpark 10
3312 AV Dordrecht
• Postbus 285
3300 AG Dordrecht
• RABObank groep
133171531
• K.v.K. Dordrecht
Vereniging 24457132
Stichting 41119379

5. Periode
Deze overeenkomst geldt in principe voor een periode van 3 jaar. Wil één van de
partijen tussentijds het contract ontbinden dan wordt getracht een opzegtermijn
van minimaal een maand aan te houden.
6. Verzekeringen.
De organisatie heeft voor haar vrijwilligers, via Scouting Nederland, de volgende
secondaire verzekeringen afgesloten:
- aansprakelijkheidsverzekering;
- ongevallenverzekering.
7. Deskundigheidsbevordering/scholing.
Het is gewenst dat de vrijwilliger zijn deskundigheid bevorderd, de vrijwilliger
wordt dan ook in staat gesteld scholing te volgen ten behoeve van het verrichten
van zijn werkzaamheden als vrijwilliger.
8. Begeleiding / Ondersteuning.
a. Contactpersoon voor de vrijwilliger zijn de groeps- en praktijkbegeleider.
b. Tussen partijen vindt regelmatig overleg plaats, zodat de wederzijdse
verwachtingen op elkaar kunnen worden afgestemd of bijgesteld Dit overleg
vindt plaats wanneer één van de partijen dat nodig acht, maar minimaal één keer
per jaar.
c. Wanneer de vrijwilliger zijn werkzaamheden beëindigd volgt een exitgesprek.
9. Informatieplicht.
De vrijwilliger ontvangt alle voor hem relevante informatie met betrekking tot
de organisatie en zijn werkzaamheden.
10. Klacht.
Wanneer er bij de vrijwilliger gevoelens van onvrede of ongenoegen ontstaan,
kan hij deze in de vorm van een klacht kenbaar maken bij zijn contactpersoon of
de groepsbegeleider/vertrouwenspersoon van de Willem de Zwijgergroep III
11. Bescherming persoonsgegevens.
De gegevens van de vrijwilliger die bekend zijn bij de organisatie worden
vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens kunnen onder meer betreffen de
personalia en soort van uitgevoerde
werkzaamheden, alsmede de wijze van uitoefening van werkzaamheden.
12. Vrijwilligerspas.
De vrijwilliger ontvangt een vrijwilligerspas van SSKW.
Wanneer zij stopt als vrijwilliger levert zij deze pas in bij de SSKW.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en voor gezien ondertekend
te Dordrecht d.d. **-**-201*
Namens de organisatie,
………………………………

de vrijwilliger,
………………………..

