Bijlage 3 bij Organisatieplan 2014-2015: Vrijwilligersovereenkomst

De ondergetekenden
1. Stichting Voedselbank Dordrecht, hierbij vertegenwoordigd door ________________
in de functie van __________ hierna te noemen Voedselbank
En:
2. _______________________ (naam vrijwilliger, wonende_________, geboren
dd _______, hierna te noemen de vrijwilliger, komen als volgt overeen:

Doelstelling
De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen
in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich in om de verspilling
van levensmiddelen tegen te gaan. De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Om
het werken met vrijwilligers mogelijk te maken is als onderdeel van het Organisatieplan
vrijwilligersbeleid opgesteld. Dit is gepubliceerd op www.voedselbankdordrecht.nl.
Uitgangspunt is dat er tussen vrijwilligers en bestuur een heldere taakafbakening is, die
mede zorgt voor een prettige werksfeer en die aan iedereen bekend is en jaarlijks wordt
geëvalueerd.

Werkzaamheden
De vrijwilliger zal ten behoeve van de Voedselbank met ingang van ______________
werkzaamheden verrichten voor de Voedselbank in de functie van ________________. De
functiebeschrijving is uitgereikt en tevens te vinden op www.voedselbankdordrecht.nl. De
werkzaamheden van de vrijwilliger worden uitgevoerd op locatie ___________________
volgens een vooraf opgesteld rooster (doorhalen indien niet van toepassing). De vrijwilliger
is beschikbaar voor (gemiddeld) __ uur per week op (bij voorkeur) de volgende dagen:








Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Historische startdatum als vrijwilliger: ____________________
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Onkostenvergoeding
Voor de gemaakte reiskosten kan de vrijwilliger een vergoeding krijgen op basis van de
werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer of gemaakte kilometers. Hij dient daarvoor
een declaratie in bij zijn leidinggevende. De Voedselbank is aangesloten bij de Landelijke
Vereniging Voedselbanken Nederland. Hiermee heeft Voedselbank Dordrecht ingestemd om
geen beloning voor verrichte werkzaamheden te geven.

Verzekering
De Voedselbank zal de vrijwilliger na ondertekening van deze overeenkomst aanmelden als
vrijwilliger bij de SSKW. Daarmee is de vrijwilliger verzekerd voor ongevallen en schade.

Verhindering
In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger zijn
leidinggevende hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Aard van de overeenkomst
Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek,
Ziektewet en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

Vrijwilligersbeleid en gedragscode
Voedselbank Dordrecht kent een vrijwilligersbeleid als onderdeel van het organisatieplan
2014-2015. Een gedragscode is daaraan verbonden en wordt uitgereikt aan de vrijwilliger als
onderdeel van deze overeenkomst.

Duur en einde van de overeenkomst
De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. Partijen kunnen de overeenkomst in
goed onderling overleg beëindigen.
De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te Dordrecht d.d. ________________

Handtekening vrijwilliger

Handtekening voedselbank Dordrecht

_______________________

_______________________
Functie
________________________

