
Stichting De Special       Iban Nr:     BTW Nr:   KVK: 
Social Club.                    N L 7 1 I N G B 0 0 0 8 7 8 2 3 8 3  N L  8 5 8 5 9 4 6 8 9 7 5 B 0 1  7 3 3 3 6 6 3 7

  

 
 
 

 
 

Vrijwilligersbeleid 
Het vrijwilligersbeleid 2019-2020 van Stichting de Special Social Club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 2 

Inleiding 
 
De special Social Club is een stichting die feesten organiseert voor mensen met een beperking. Wij 
organiseren één keer in de zes weken feesten in Amsterdam en Utrecht. Onze doelgroep bestaat uit mensen 
met een beperking, maar wij maken geen onderscheid in de beperkingen. Iedereen is welkom. Ons motto is: 
If you have a body you are a dancer. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een leuke avond uit en dat 
iedereen op deze manier sociale contacten zou moeten kunnen opdoen. Onze stichting werkt met vrijwilligers 
die het leuk vinden om deze doelgroep de avond van hun leven te bezorgen.  
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1. Visie 

Vrijwilligers 
Bij de Special Social Club werken we met vrijwilligers omdat dit één van onze sterke punten is. Door met 
vrijwilligers te werken weet je zeker dat iedereen er staat omdat ze er willen staan en niet omdat ze er moeten 
staan. Het contact met onze doelgroep is daardoor sterker en persoonlijker. Door met positieve, vrolijke 
vrijwilligers te werken is de sfeer op de feesten ook positief.  

Rol van de vrijwilligers 
Stichting De Special Social Club is op dit moment werkzaam in twee grote steden in Nederland: Amsterdam & 
Utrecht. De stichting zal uitbreiden naar andere steden zoals Rotterdam, Den Haag & Groningen. In al deze 
steden zullen vrijwilligers actief zijn. Ook worden de feesten per stad steeds groter en zullen er meer 
bezoekers komen. De vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de groei van de stichting, want zonder hen zouden 
de feesten niet zo drukbezocht kunnen worden.  
 
Om ervoor te zorgen dat de stichting onze doelgroep kan bereiken en straks daadwerkelijk in al die steden 
feesten organiseert zullen er duidelijke regels moeten komen omtrent de vrijwilligers. 

 

2. Positie & Taken 

Taken van de algemene vrijwilligers 
 
De vrijwilligers worden ingezet voor, tijdens en na de feesten. Voor de feesten wordt verwacht dat ze helpen 
met het versieren van de zaal, de welkomstdrankjes klaarzetten en zorgen dat de muziek aan staat en er een 
goede sfeer hangt. 
Tijdens het feest moeten de vrijwilligers de doelgroep benaderen en zich op hun gemak laten voelen. Dit 
kunnen ze doen door een klein praatje te maken of ze mee te vragen op de dansvloer. Verder wordt er 
verwacht van de vrijwilligers dat ze altijd met een lach rondlopen en zorgen voor een goede atmosfeer.  
Na de feesten moeten de vrijwilligers helpen met het begeleiden van iedereen naar buiten en zorgen dat de 
feestgangers (onze doelgroep) veilig thuiskomt. Niemand zomaar alleen naar huis laten gaan en wachten tot 
alle taxi’s er zijn om de mensen op te halen. Ook moet de zaal weer schoongemaakt worden en moeten de 
slingers naar beneden gehaald worden.  

Taken van de hoofdvrijwilligers 

De hoofdvrijwilligers hebben net iets meer verantwoordelijkheid. Buiten de algemene taken, dienen zij de 
vrijwilligers aan te sturen en moeten zij ervoor zorgen dat de avond in goede banen verloopt. Ook zijn zij 
verantwoordelijk voor de communicatie met betrokken partijen zoals: Locatie, fotograaf, instanties, 
begeleiders en de uitvoerend bestuurder van de stichting. Voordat het feest begint moeten de 
hoofdvrijwilligers ervoor zorgen dat er slingers, Hawaï kettingen, plastic champagne glazen en Jip & Janneke 
champagne aanwezig is. Dit doen ze in overleg met de uitvoerend bestuurder. Tijdens de feesten zijn de 
hoofdvrijwilligers verantwoordelijk voor de kas. In het draaiboek staat uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Per 
stad zullen er 2 hoofdvrijwilligers zijn. 
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Leiding aan de vrijwilligers 
Zoals hieronder in het organogram te zien is heeft de hoofdvrijwilliger de leiding over de vrijwilligers en moet 
de hoofdvrijwilliger zich verantwoorden aan de uitvoerend bestuurder.  
 

 

Vrijwilligers en stagiaires 
Het kan zijn dat op de feesten er ook stagiaires van de stichting aanwezig zijn. Zij zullen dezelfde taken 
hebben als de vrijwilligers maar hebben ook een begeleidende rol. Zij staan namelijk in nauw contact met de 
uitvoerend bestuurder. De hoofdvrijwilliger heeft de leiding over de vrijwilligers die aanwezig zijn, maar luistert 
altijd naar de stagiaire als die aanwezig is. De stagiaire heeft namelijk instructies gekregen van de uitvoerend 
bestuurder. Het contact naar de vrijwilligers toe verloopt echter altijd via de hoofdvrijwilliger. 
 

3. Werving 

Verantwoordelijk 
De uitvoerend bestuurder stelt de hoofd vrijwilligers per stad aan en samen met deze hoofdvrijwilligers gaan 
zij overige vrijwilligers werven.  

Vacatures 
Er wordt niet gewerkt met vacatures, maar zodra de stichting uitbreidt naar een nieuwe stad, zijn er 
vrijwilligers nodig. 
De vrijwilligers worden geworven via de contacten van de stichting en de contacten van de hoofdvrijwilligers. 
Vrienden van vrienden, huisgenoten, broertjes of zusjes komen als eerste in aanmerking omdat wij inzicht 
willen hebben wie de vrijwilligers zijn. Verder werft de stichting vooral studenten omdat er in elke grote stad 
universiteiten zitten en studentenverenigingen. Door het werven van studenten onder de 
studentenverenigingen zal er altijd een constante aanstroom zijn van potentiele vrijwilligers die kunnen mee 
groeien met de feesten en de doelgroep. Verder zijn studenten enthousiast en jeugdig en hebben wij dat 
nodig bij onze feesten.  
 
Criteria 
Met onze doelgroep is het van belang dat je goed met ze kan omgaan. Je moet er feeling voor hebben of 
ervaring mee hebben. Het is niet de bedoeling dat je de feestgangers (onze doelgroep) gaat betuttelen en 
verzorgen, maar dat je ze gewoon normaal behandelt. Dit is lastig en soms onmogelijk, maar hierom werven 
wij mensen die wij kennen of via via kennen. De algemene regel is dat je eerst één keer mee draait op een 
feest om te kijken of het voor beide partijen (vrijwilliger en de stichting) bevalt.  

Raad van 
Toezicht

Bestuur Uitvoerend 
bestuurder

Stagiaires 2 Hoofd 
vrijwilligers

Vrijwilligers 
per stad
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4. Intake 

Kennismakingsgesprek 
De hoofdvrijwilligers zijn verantwoordelijk voor goede vrijwilligers. Als de hoofdvrijwilligers denken dat er 
iemand geschikt is, dan vindt er met hen een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek hoeft niet plaats te 
vinden met de uitvoerend bestuurder. Tijdens het gesprek met de hoofdvrijwilliger moet duidelijk worden 
gemaakt wat de motivatie is van de vrijwilliger om te helpen bij de feesten van De Special Social Club 

Inwerkperiode 
Als vrijwilliger is er geen inwerkperiode. Je mag voor de eerste keer komen helpen op een feest om te zien 
hoe je het doet. Mocht het de vrijwilliger niet liggen om met deze doelgroep te werken, dan wordt dit duidelijk 
gemaakt na het eerste feest waar hij of zij heeft geholpen door de hoofdvrijwilligers of de uitvoerend 
bestuurder. 

Contract 
Er is een contract voor de vrijwilligers. Deze is bijgevoegd. Hiervoor hebben wij het volgende nodig van de 
vrijwilligers: 
- Volledige naam zoals in paspoort 
- Geboorteplaats en datum 
- Iban nummer 

Bij het ondertekenen van het contract gaat de vrijwilliger ermee akkoord dat hij of zij minimaal 6 keer 
gedurende één jaar helpt bij een evenement van de Special Social Club.  
 

5. Begeleiding & Scholing 
 
Begeleiding 
Voor tijdens en na de feesten zijn de vrijwilligers altijd in staat om vragen te stellen aan de hoofdvrijwilliger of 
aan de stagiaires en uitvoerend bestuurder als die aanwezig zijn. Als die niet aanwezig zijn, zijn die ook altijd 
telefonisch te bereiken.  
Verder zullen alle hoofdvrijwilligers een cursus krijgen vanuit MEE & AZ. Deze zullen zij in beknopte versie 
geven aan de overige vrijwilligers.  

Aanspreekpunt 
De hoofdvrijwilligers zijn het directe aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Voor de hoofdvrijwilliger is de 
uitvoerend bestuurder het aanspreekpunt.  

Do’s & Dont’s 
Aangezien we met een kwetsbare doelgroep werken en een zeer diverse doelgroep zijn er een aantal 
algemene regels voor de vrijwilligers. Deze regels krijgen alle vrijwilligers op een call-sheet tenminste één 
week voor aanvang van het feest. Hierop staan de dingen die ze wel en vooral de dingen die ze niet moeten 
doen. Deze lijst wordt ook voor het feest ook doorgenomen door de hoofdvrijwilligers.  
 
Groeimogelijkheden 
Als je als vrijwilliger op een gegeven moment meer wil doen voor de stichting dan is dat zeker mogelijk. Als 
stichting hebben wij veel sponsors nodig en goede marketing. Als vrijwilliger kan jij je hiervoor meer gaan 
inzetten. Als er meer doorgroeimogelijkheden komen dan zal dat altijd gecommuniceerd worden naar de 
vrijwilligers.  
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6. Inspraak 

Inbreng  
Elke vrijwilliger nemen wij serieus en daarmee ook elke tip of op/aanmerking. Als een individuele vrijwilliger 
iets wil aankaarten dan kan dat altijd. Hij of zij kan naar de hoofdvrijwilliger gaan met deze inspraak, een mail 
sturen naar info@despecialsocialclub.nl of bellen met de uitvoerend bestuurder. De inspraak zal serieus 
genomen worden en altijd overlegd worden met het hele bestuur. Denk bij inspraak aan het aankaarten van 
een thema voor een volgende editie, of een DJ die zou willen draaien, of een leuke activiteit voor tijdens een 
editie, etc.  

Werkoverleg 
Voor elke editie in een stad zal er een kort overleg plaatsvinden met de vrijwilligers. Hier zullen zij belangrijke 
informatie krijgen over het verloop van de avond of speciale bezoekers. Dit is ook een moment waar de 
vrijwilligers vragen kunnen stellen. Verder is er een whatsapp groep, waar de vrijwilligers altijd alles in kunnen 
vragen en waar binnen één dag gereageerd wordt door iemand van de organisatie.  

Besluitvorming 
De besluitvorming binnen de stichting de Special Social Club ligt altijd bij het bestuur en het uitvoerend 
bestuur. Wel kunnen de vrijwilligers, zoals hierboven al benoemd, altijd hun mening geven die serieus zal 
worden genomen in het besluit.  

Klachtenprocedure 
De klachtenprocedure voor de vrijwilligers is als volgt: 

1. Kaart de klacht aan bij één van je hoofdvrijwilligers via de mail of telefonisch. De hoofdvrijwilligers 
zullen het oppakken en de klacht serieus behandelen met je. 
 

2. Mocht je het fijner vinden om de klacht in te dienen bij de organisatie, dan kan dat.  
 Stuur een mail met je klacht naar de uitvoerend bestuurder.  
 

3. De uitvoerend bestuurder zal binnen twee werkdagen contact met je opnemen ofwel via de mail of via 
de telefoon. 
 

4. Als de klacht niet is op te lossen via de telefoon of mail dan maakt de uitvoerend bestuurder een 
afspraak met je met wanneer je op het hoofdkantoor kan komen. 
 

5. Op het hoofdkantoor zal je een gesprek voeren met uitvoerend bestuurder en eventueel de rest van 
het bestuur (Karel Steur & Hugo van den Biggelaar).  
 

6. Een besluit omtrent je klacht zal worden genomen en dit besluit zal zwart op wit worden geschreven 
en moeten ondertekend worden door beide partijen.  
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7. Geld & Verzekering 

Vergoeding 
De vrijwilligers van de Special Social Club zullen geen monetaire vergoeding krijgen. Dit omdat wij willen dat 
alle vrijwilligers er staan omdat ze het leuk vinden. Wel krijgen ze hun onkosten vergoed die van tevoren zijn 
afgesproken met het bestuur. Mocht de situatie het toe laten dan krijgen de vrijwilligers tijdens de feesten een 
drankje aangeboden vanuit de stichting.  

Als een vrijwilliger uit een andere stad gevraagd wordt om te helpen op een feest op een andere locatie, dan 
kan hij of zij bijvoorbeeld het treinkaartje vergoeden. Onkosten worden alleen vergoed op vertoon van het 
bonnetje. Een foto is niet genoeg, het bonnetje moet daadwerkelijk worden overhandigd aan iemand van de 
organisatie. Onkosten die vergoed worden: 

• Reiskosten (mits de vrijwilliger niet in dezelfde stad woont als waar het feest gegeven wordt)  
• Gemaakte kosten uit opdracht van de organisatie van De Special Social Club 

 

8. Waardering 

Collectieve regelingen 
Als vrijwilliger van De Special Social Club zal er 1x per jaar een vrijwilligers uitje georganiseerd worden. Dit 
zal per stad georganiseerd worden en je mag als vrijwilliger maar bij één stad aansluiten voor het uitje. Ook 
zal er één keer per jaar een uitje georganiseerd worden voor alle vrijwilligers uit alle steden. 

Individuele beloningen 
Er zal geen individuele beloning plaatsvinden. Alle vrijwilligers zijn gelijk en wij waarderen ieders inzet met 
gelijke mate. De hoofdvrijwilligers krijgen wel de kans om mee te doen aan workshops omtrent omgaan met 
mensen met een beperking. Deze workshops kunnen gezien worden als een vorm van waardering aangezien 
ze kennis winnen.    

Waardering 
De waardering naar de vrijwilligers wordt persoonlijk geuit. Op de feesten zullen ze worden toespreken, maar 
ook achteraf via een appje zal de stichting hun waardering laten blijken. Ook zullen alle vrijwilligers één keer 
in de maand een nieuwsbrief ontvangen gericht aan alle vrijwilligers waar wij onze dank zullen laten blijken.  
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9. Veiligheid 

Ongewenst gedrag 
Als er signalen zijn van ongewenst gedrag dan dient de vrijwilliger de uitvoerend bestuurder Koos van Rooij te 
contacten. Mocht dit om de een of andere reden niet mogelijk zijn, dan kan bestuurder Hugo van den 
Biggelaar of Karel Steur ge contact worden. Dit kan bij beide via de mail of via een telefoontje.  

VOG 
Aangezien wij werken met een kwetsbare doelgroep in onze samenleving is het belangrijk dat onze 
vrijwilligers een VOG hebben. De vrijwilligers zullen eerst gevraagd worden of de stichting dit voor ze mag 
aanvragen. Bij het ondertekenen van het contract gaat de vrijwilliger ermee akkoord dat de stichting een VOG 
aanvraagt. 
 
Omgangsregels  
Er zijn een paar belangrijke omgangsregels in onze stichting: 

• Drugs gebruik wordt niet getolereerd. Mocht je gepakt worden met drugs in je bezit dan word je per 
direct afgezet als vrijwilliger voor onze stichting. 

• Bij elk feest zijn er tenminste twee mensen nuchter. De nuchter dienst zal minstens één week van 
tevoren worden gecommuniceerd naar de vrijwilligers.  

• Een van de twee hoofdvrijwilligers heeft altijd nuchter dienst en de tweede nuchter dienst rouleert 
onder de vrijwilligers.  

• Tijdens de feesten bepaald de nuchter dienst of je op het feest mag blijven of niet.  
• Er mag alcohol gedronken worden door de vrijwilligers, maar met maten. De nuchter dienst bepaalt of 

je te dronken bent om te helpen ja of nee.  
• Als vrijwilliger geef je geen valse hoop aan onze doelgroep. Je zegt niet dat je binnenkort met ze gaat 

afspreken, als je geen intentie hebt om dit ook daadwerkelijk te doen. 
• Je geeft niet zomaar je telefoonnummer aan een bezoeker van de feesten. 
• Je zorgt ervoor dat de feestgangers niet te veel drinken. 
• Als de vrijwilliger zich tijdens de feesten niet op zijn gemak voelt door een vraag of opmerking van 

een feestganger, dan meldt de vrijwilliger dit aan de hoofdvrijwilliger. 
• Alle aanwezigen worden met respect behandelt. Zowel mede vrijwilligers, als de doelgroep als de 

eventuele begeleiding van de doelgroep. 
 

Gedragscode 
In hoofdstuk 13 staat een gedragscode die elke vrijwilliger moet ondertekenen. Er is een gedragscode omdat 
veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en deelnemers van de evenementen niet eenduidig zijn. De 
ene deelnemer vindt het niet erg als je een arm om hem/haar heen slaat en gedag knuffelt en de andere 
deelnemer vindt dit wel vervelend. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle 
deelnemers en in alle situaties gelden. Er is wel een heel duidelijke grens en dat is dat seksuele handeling en 
contacten tussen vrijwilligers en deelnemers van onze evenementen absoluut ontoelaatbaar zijn.  
Hierom heeft Stichting De Special Social Club een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee 
delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers en vrijwilligers 
en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht-en 
sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je als vrijwilliger bij De Special Social Club 
komt werken als vrijwilliger of als stagiaire, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee 
verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.   
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10. Bijzondere groepen 

Vrijwilligers uit bijzondere groepen 
Onze stichting biedt op dit moment geen plaats aan vrijwilligers uit bijzondere groepen. Wij staan hier wel voor 
open, want het lijkt ons erg leuk om de doelgroep meer te betrekken bij de organisatie.  
Als wij vrijwilligers nemen uit bijzonder groepen zullen hier ook speciale regels voor worden opgenomen in het 
vrijwilligersbeleid.  
 

11. Algemene informatie 
 
Contact gegevens organisatie: 
Telefoonnummer:   0636415349 
Email:     despecialsocialclub@gmail.com 
Website:   www.despecialsocialclub.nl  
Adres:    H.J.E. Wenckebachweg 144-148 
    1114 AD, Amsterdam 
Post adres:   Fagelstraat 26 hs,  

1052 GC, Amsterdam 
 
Contact gegevens uitvoerend bestuurder: 
Naam:    Koos van Rooij 
Telefoonnummer:  06 555 826 89 
Email:    koos@despecialsocialclub.nl 
 
Contact gegevens hoofdvrijwilliger 1 Amsterdam 
Naam:    Hugo van den Biggelaar  
Telefoonnummer:  06 227 111 60 
Email:    hugo@despecialsocialclub.nl 
 
Contact gegevens hoofdvrijwilliger 2 Amsterdam 
Naam:    Karel Steur  
Telefoonnummer:  06 452 253 77 
Email:    Karel@despecialsocialclub.nl 
 
 
Contact gegevens hoofdvrijwilliger 1 Utrecht 
Naam:    Anna Steur   
Telefoonnummer:  06 330 514 00 
Email:    anna@despecialsocialclub.nl 
 
Contact gegevens hoofdvrijwilliger 2 Utrecht 
Naam:    Julie Taal   
Telefoonnummer:  06 125 305 43 
Email:    Julie@despecialsocialclub.nl 
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12. Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
 
 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft het vrijwilligersbeleid van stichting Special Social Club 
gecheckt op tien belangrijke punten, te weten: 
  
1. Visie 
2. Positie en taken 
3. Werving 
4. Intake 
5. Begeleiding en scholing 
6. Inspraak 
7. Geld en verzekeringen 
8. Waardering 
9. Veiligheid 
10. Specifieke doelgroepen 
  
Al deze onderwerpen zijn voldoende uitgewerkt in het beleid. Tevens is er nagedacht over de 
implementatie en evaluatie van dit beleidsstuk. De check is uitgevoerd door Simone Timmer op 13 
augustus 2019. 
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13. Gedragscode 

1. De gedragsregels voor vrijwilligers:  

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en 
gerespecteerd voelt.  

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn 
waardigheid aantast.  

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.  
4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de 

deelnemers.  
5. De vrijwilliger mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke 

verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.  
6. De vrijwilliger zal tijdens feesten en overige evenementen zeer terughoudend en met respect omgaan met 

de deelnemers. 
7. De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van 

ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de 
gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.  

8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij 
vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de 
daarvoor door het bestuur aangewezen personen.  

9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.  
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van 

bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de 
gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur 
aangewezen persoon.  

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid  

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of 
seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon 
die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke 
machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, 
e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.  

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag 
met deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal 
plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met 
deelnemers door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.  

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met deelnemers waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen 
onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.  

Deze gedragscode is op 19-08-2019 vastgesteld door de Koos van Rooij van Stichting De Special Social 
Club. 
 
 
 
 
.............................................     ....................................................  
(Handtekening organisatie)     (Handtekening vrijwilliger)  
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14. Contract 

Vrijwilligers – De Special Social Club  

Vrijwilligersovereenkomst  

De ondergetekenden,  

1. De Special Social Club te Amsterdam, hierna te noemen `de Organisatie',  

en  

2. ......................................................................................................................... (naam vrijwilliger)  

wonende te  ......................................................................................................... 
     ......................................................................................................... 
geboren op  ......................................................................................................... 
bank/girorekening ........................................................................................................., 
 
hierna te noemen `de Vrijwilliger', 
komen als volgt overeen:  

1. De werkzaamheden  

1.1 De vrijwilliger zal ten behoeve van de organisatie met ingang van ......................... de werkzaamheden 
zoals in het vrijwilligersbeleid genoemd verrichten.   
1.2 De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.  
1.3 Voor het inwerken en de begeleiding zal de organisatie zorgdragen.  
1.4 De werkzaamheden vinden plaats voor 8 uur in de maand.  
2.5 De vrijwilliger zal ten minste één keer in het jaar een nuchter dienst hebben 

2. Onkostenvergoeding  

2.1 De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem verrichte werkzaamheden.  
2.2 De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor werkelijk gemaakte reiskosten die van tevoren zijn 
goedgekeurd door het bestuur van de stichting. Vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een 
betalingsbewijs. De organisatie zal de vergoeding maandelijks overmaken op de bank/girorekening van de 
vrijwilliger.  

3. Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen  

3.1 De organisatie maakt gebruik van de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV). De AVV is geen 
vervanging voor uw eigen WA- en ongevallenverzekering. Zeg deze dus niet op. De AVV geldt alleen in 
specifieke gevallen met betrekking tot het vrijwilligerswerk waar de eigen verzekering tekortschiet.  
3.2 De vrijwilliger gaat met het ondertekenen van dit contract ermee akkoord dat de organisatie een 
persoonlijke VOG aanvraagt voor de vrijwilliger.  

4. Verhindering  

4.1 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de organisatie hiervan 
tijdig op de hoogte stellen.  
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5. Aard van de overeenkomst  

5.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  
5.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met het 
feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.  
5.3 De relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.  

6. Duur en einde van de overeenkomst  

6.1  De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.  
6.2  De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen.  
6.3  Zowel de vrijwilliger als de organisatie kunnen de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen, 

met een opzegtermijn van drie weken.  
6.4 Op verzoek van de vrijwilliger zal de organisatie bij het einde van de overeenkomst een getuigschrift 

opstellen.  

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te Amsterdam op ……………………. . (datum)  

De vrijwilliger heeft een exemplaar van de overeenkomst ontvangen.  

De vrijwilliger gaat met het ondertekenen van deze overeenkomst akkoord met het vrijwilligersbeleid en stemt 
hiermee in het vrijwilligersbeleid te hebben gelezen en te zullen naleven.  

 

 

 

.............................................     ....................................................  

(Handtekening organisatie)     (Handtekening vrijwilliger)  

 
 
 
 
 
............................................. 
(Handtekening organisatie) 
 

 
  
  
 


