Vrijwilligersovereenkomst algemeen
Stichting Beter Zien Anders Kijken, gevestigd te Rotterdam, Vertegenwoordigd door Jerrel
Volkerts, directeur van de Stichting BZAK
en
naam vrijwilliger geboortedatum, adres?
Bevestigen dat zij een samenwerking aangaan en dat:
1. De vrijwilliger zich kan verenigen met wat in het vrijwilligersbeleid staat over het doel
van BZAK.
2. De vrijwilliger (hij/zij) zich zal houden aan hetgeen is vastgelegd in de volgende
documenten die deel uitmaken van deze vrijwilligersovereenkomst:
a. het vrijwilligersbeleid van BZAK;
b. de gedragscode van BZAK;
c. de huisregels van BZAK
3. de vrijwilliger (hij/zij) bekend is met, dan wel toegang heeft tot:
a. de statuten van de stichting;
b. de onkostenregeling van BZAK;
c. het meest recente beleidsplan;
d. het laatst verschenen jaarverslag;
4. De vrijwilliger met Ingang van (datum) de Stichting Beter Zien Anders Kijken in haar
activiteiten zal ondersteunen en werkzaamheden verrichten ten behoeve van ‘het
lotgenotensupport’.
5. De te verrichten werkzaamheden bestaan uit:
a. Het ondersteunen van de directeur bij zijn activiteiten. Te denken valt hierbij
aan de aanwezigheid van de vrijwilliger tijdens het lotgenotensupport;
b. Het ondersteunen van de directeur bij het ontvangen van bezoekers;
c. Het zorgen voor koffie en thee, ook voor de taalcoaches en de cursisten;
d. Na afloop van het lotgenotensupport helpen met opruimen;
e. Het ondersteunen van de directeur bij licht administratieve werkzaamheden.
6. Het noodzakelijk is dat de werkzaamheden naar tevredenheid van zowel BZAK als
van de vrijwilliger zelf verricht worden
7. Wanneer een afspraak om welke reden dan ook niet nagekomen kan worden door de
vrijwilliger of door BZAK, dan zal de vrijwilliger of BZAK daarvan zo snel mogelijk op
de hoogte worden gebracht. De contactpersoon voor BZAK is de directeur;
8. De vrijwilliger is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen die is
afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij Gemeentelijk Assurantiefonds onder
registratienummer 1619177.
9. BZAK zich verplicht zich te zorgen voor een goede begeleiding van de vrijwilliger. De
begeleider van de vrijwilliger is de directeur, de heer Jerrel Volkerts;
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10. Een vrijwilliger die wil praten over het beleid van BZAK zich naar eigen keuze en
afhankelijk van het onderwerp kan wenden tot de directeur , een bestuurslid of de
vertrouwenspersoon;
11. Er bij BZAK een vertrouwenspersoon is die over alle onderwerpen benaderd kan
worden indien de vrijwilliger van mening is dat het onderwerp niet naar zijn genoegen
door de begeleider behandeld wordt of indien er een klacht is over de begeleider.
12. Een uitkeringsgerechtigde vrijwilliger door deze overeenkomst niet in conflict met de
regels/regelingen van de uitkerende instantie(s) gebracht mag worden.
13. Voor beëindiging van deze overeenkomst wordt door beide partijen een opzegtermijn
van 30 dagen tegen het einde van de maand in acht genomen,

Rotterdam,
Stichting Beter Zien Anders Kijken

Vrijwilliger

Jerrel Volkerts

Handtekening

Handtekening
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