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Vrijwilligersovereenkomst Vereniging Zorgcoöperatie Reek 
 
 
Naam                                   :                                                                  

Voornamen                         : 

Adres                                   : 

Postcode en Woonplaats   : 

Geboortedatum                  : 

Geslacht                              : 

Email adres                     :                                                          

 

Hierna te noemen “vrijwilliger” verklaren deze vrijwilligersovereenkomst te hebben aangegaan onder de 

volgende voorwaarden: 
 

Onderschrijven van de doelstelling 

De vrijwilliger onderschrijft de doelstelling van zorgcoöperatie Reek. 

Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven 
participeren in de samenleving door het organiseren van aanvullende  diensten en voorzieningen in Reek, op 
basis van de maatschappelijke vraag, voor zorgbehoevende inwoners, onder andere (kwetsbare) ouderen, 
chronisch zieken en mensen met een beperking. Het verminderen van noodgedwongen vertrek van 
zorgbehoevende mensen uit Reek. 
 

Aard van het vrijwilligerswerk 

De vrijwilliger verricht de werkzaamheden conform de onderlinge gemaakte afspraken tussen de vrijwilliger, 

en zorgcoöperatie Reek. Beschrijving van de werkzaamheden. 
 

 

 

 

Aard van de overeenkomst 

De vrijwilliger blijft tijdens haar werkzaamheden gehouden aan de voorwaarden en verplichtingen die de 

overheid stelt aan hen die vrijwilligerswerk met behoud van uitkering verrichten. 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag 

De overeenkomst wordt aangegaan op voorwaarde dat iedere nieuwe vrijwilliger een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) kan overleggen. De vrijwilliger vraagt deze bij de gemeente waar hij woonachtig is aan. De 

onkosten worden vergoed door de zorgcoöperatie Reek. 
 

Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd op ….. en wordt tot datum……… aangegaan, tenzij anders 

aangegeven. 
 

Begeleiding 

De vrijwilliger heeft recht op een zodanige begeleiding, informatie en deskundigheidsbevordering, welke 

voor het goed uitoefenen van zijn taak als vrijwilliger noodzakelijk is. 

 

Verhindering 

De vrijwilliger geeft tijdig aan de afgesproken coördinator van zorgcoöperatie Reek  

naam:………………………door wanneer hij door ziekte, vakantie of andere omstandigheden voor korte of langere 

tijd niet beschikbaar is. 
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Verzekering 

Zorgcoöperatie Reek heeft voor haar geregistreerde vrijwilligers een collectieve WA- verzekering, en een 

schade- en ongevallenverzekering afgesloten. Ten behoeve van de vervoersdienst of vervoer ten behoeve 

van de zorgcoöperatie dient de vrijwilliger in het bezit te zijn van geldige rijvaardigheidspapieren. 
Daarnaast geldt bij vervoer de eigen auto-inzittenden verzekering van de vrijwilliger, als er gereden wordt 

in de auto van de vrijwilliger. In verband met de reguliere voorwaarden van deze auto-inzittenden 

verzekering wordt uitgegaan van het niet gebruiken van middelen die de rijvaardigheid (bij het vervoer 

door de vrijwilliger) beïnvloeden. Onder middelen wordt verstaan o.a. alcohol, antidepressiva en andere 

geestverruimende middelen. 

 

Onkostenvergoeding 

De vrijwilliger ontvangt een kilometervergoeding voor reiskosten van en naar het woonadres van de 

hulpvrager voor de gereden kilometers ten behoeve van activiteiten met de hulpvrager. De declaraties 

worden per gemaakte rit ingediend bij de hulpvrager. Reiskosten die een vrijwilliger maakt voor andere dan 

vooraf overeengekomen activiteiten worden niet vergoed. Declareren kan alleen via de declaratieformulieren 

van zorgcoöperatie Reek in overleg met de penningmeester. 

 

Conflicten en geschillen 

Conflicten en/of geschillen worden allereerst besproken tussen de betrokkenen zelf. Komen zij niet tot een 

oplossing, dan kan bemiddeling plaats vinden door een bestuurslid van zorgcoöperatie Reek. 

 

Geheimhouding 

De vrijwilliger is gehouden aan de geheimhoudingsplicht voor al wat hem uit hoofde van zijn 

vrijwilligersactiviteit in woord, geschrift of anderszins, gewild of ongewild ter kennis komt. 

Deze verplichting geldt ook na beëindiging van deze overeenkomst. 

 
Beëindiging vrijwilligersovereenkomst 

Deze vrijwilligersovereenkomst eindigt 

a. bij de eind datum zoals aangegeven bij “Duur van de overeenkomst” 

b. bij het niet kunnen overhandigen van een Verklaring Omtrent het Gedrag 

c. bij onderling goedvinden van alle partijen 

d. met onmiddellijke ingang indien er sprake is van een dringende reden 

 

Privacy 

Om uw privacy te beschermen zal zorgcoöperatie Reek uw persoonsgegevens slechts aan anderen 

verstrekken als de wet dat vereist Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u aan geen 

bezwaar te hebben tegen de verwerking van uw gegevens door zorgcoöperatie Reek. 

Iedere vrijwilliger heeft recht op inzage en op aanvraag een afschrift van de opgenomen 

persoonsgegevens. 
 
 
 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Reek, 

 

datum 
 

 

Handtekening: 

 

Naam vrijwilliger Namens bestuur zorgcoöperatie Reek 
  

 

 

______________________ ______________________ 

 


