Bijlage 1

Vrijwilligerscontract
De ondergetekenden:
1.

Stichting Streams
Catharinastraat 3
3861 BP NIJKERK
(hierna te noemen Streams)
Vertegenwoordigd door de Locatiemanager: __________________
(hierna te noemen Locatiemanager)

en
2.

_____________________________________________________
hierna te noemen: "de vrijwilliger";

Verklaren een vrijwilligersovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:
Artikel 1: Ingangsdatum
De vrijwilliger gaat per ________________(datum) op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten
voor Streams.
Artikel 2: Functie
De vrijwilliger zal zich inzetten voor de volgende werkzaamheden: _________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Artikel 3: Begeleiding, coaching en training en overleg
a)

De vrijwilliger zal door de Locatiemanager of een medewerker van Streams begeleid en
gecoacht worden. Deze is beschikbaar voor informatie, advies en overleg.
Wijzigingen en/of problemen kunnen met de Locatiemanager besproken worden.

b)

Indien de Locatiemanager dit noodzakelijk acht, wordt de vrijwilliger uitgenodigd deel te
nemen aan de interne overlegstructuren van Streams.

c)

In overleg met de Locatiemanager kan de vrijwilliger voor de werkzaamheden relevante
trainingen volgen.

Artikel 4: Standplaats
De overeengekomen werkzaamheden zullen gewoonlijk in c.q. vanuit ________________ worden

verricht.
Artikel 5: Duur
De vrijwilligersovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 6: Opzegtermijn
a)

Streams kan de vrijwilligersovereenkomst opzeggen met inachtneming van 2 maanden.
Bij opzegging door Streams vindt er een gesprek plaats tussen de vrijwilliger en de
Vrijwilligerscoördinator en de Locatiemanager en zo nodig met (een deel van) het Bestuur.

b)

De vrijwilliger kan de vrijwilligersovereenkomst opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Er kan slechts tegen het einde van een kalendermaand
worden opgezegd.

Artikel 7: Beschikbaar gestelde tijd
Met het aantal uren dat voor deze taak nodig is zal door beide partijen flexibel worden omgegaan.
De vrijwilliger is ___ uur per week/maand beschikbaar.
De werkdagen -en - tijden zijn: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
De vrijwilliger en de Vrijwilligerscoördinator bepalen in overleg de planning van de uit te voeren
werkzaamheden.
Artikel 8: Vergoeding
De vrijwilliger doet, op vrijwillige basis, afstand van enig recht op vergoeding voor de te verrichten
werkzaamheden, zowel op dit moment als in de toekomst.
Indien de financiën van Streams dit toelaten kunnen er -in overleg met de Vrijwilligerscoördinator
en de Locatiemanager afspraken gemaakt worden over vergoeding van reiskosten. De financiën
van Streams worden niet aangewend om de kosten van gebruik eigen apparatuur, materialen en
andere privé-eigendommen te vergoeden.
Artikel 9: Verzekering
Voor de werkzaamheden voor Streams heeft gemeente Nijkerk een ongevallen-,
aansprakelijkheid- en eigendommenverzekering voor vrijwilligers afgesloten.
Artikel 10: Vakantie/ziekte/afwezigheid
a)

De vrijwilliger stemt tijdig vakanties met de Vrijwilligerscoördinator van Streams af.

b)

De vrijwilliger stelt de Vrijwilligerscoördinator op de hoogte van ziekte, afwezigheid etc.

Artikel 11: Geheimhouding

a)

De vrijwilliger erkent, dat aan hem/haar door Streams geheimhouding is opgelegd van alle
bijzonderheden betreffende de organisatie van Streams en haar medewerkers, of daarmee
verband houdende.

b)

Het is aan de vrijwilliger verboden om hetzij tijdens de duur van de
vrijwilligersovereenkomst, hetzij erna op enigerlei wijze, direct of indirect in welke vorm
ook, mededelingen te doen van of aangaande de werkzaamheden en de interne en
externe contacten van Stichting Streams.

Artikel 12: Verzameling gegevens
De vrijwilliger gaat ermee akkoord dat, met inachtneming van de voorwaarden welke worden
gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn/haar gegevens worden
opgenomen in een bestand.

Artikel 13: Identiteit Streams
Het is de vrijwilliger bekend dat Streams een organisatie is die zich laat inspireren door Jezus die
waarden als gelijkwaardigheid, dienstbaarheid, openheid, verantwoordelijkheid en liefde voor
mensen in praktijk bracht. Streams verwacht van medewerkers die betrokken zijn, dat zij zich in
deze waarden herkennen.

Aldus overeengekomen en ondertekend te _______________________,

Datum: ___________________________

Vrijwilliger:

Locatiemanager:

_______________________________
(handtekening)

_______________________________
(handtekening)

_______________________________
(volledige naam)

_______________________________
(volledige naam)

Bestuurder Stichting Streams:

_______________________________
(handtekening)

_______________________________
(volledige naam)

