
 

 

OVEREENKOMST VRIJWILLIGERSWERK STICHTING COLOURED CIRCLE 

  

Stichting Coloured Circle 

  

Vertegenwoordigd door:    

en vrijwilliger:    

  

verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen: De vrijwilliger/ster verklaart dat 
hij/zij heeft ontvangen: een exemplaar van deze overeenkomst  

  

  

1. Vrijwilliger/ster zal ten behoeve van Stichting Coloured Circle met ingang van ../../…. 
werkzaamheden verrichten.  

  

2. Deze werkzaamheden zijn op schrift gesteld en zijn besproken.  

  

3. Stichting Coloured Circle en vrijwilliger spreken een proefperiode af van 4 weken, aan de 
hand waarvan wederzijds kan worden bekeken of de vrijwilliger de werkzaamheden met 
succes zal kunnen (blijven) uitvoeren ten behoeve van Coloured Circle..  

  

4. Coloured verplicht zich een medewerker/contactpersoon aan te stellen die zorg draagt 
voor een zo goed mogelijke begeleiding van vrijwilliger. Vrijwilliger krijgt de gelegenheid om 
binnen  het vastgestelde beleid initiatieven te ontplooien. Hierover dient wel vooraf 
afstemming te hebben plaatsgevonden met de contactpersoon.  

  

5. Vrijwilliger mag vanwege deze overeenkomst niet in conflict worden gebracht worden 
met de regelingen van mogelijk uitkerende instantie(s).  

 

6. Uitzonderlijk: vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € … per maand. 

  



7. Vrijwilliger zal geen geld of geschenken aannemen van onze doelgroep/ relaties, een 
kleine attentie zoals een bloemetje etc. daargelaten.  

  

8. Vrijwilliger verplicht zich tot geheimhouding ten opzichte van derden met betrekking tot 
alle vertrouwelijke informatie waarmee hij/zij te maken kan krijgen tijdens uitoefening van 
de werkzaamheden. Geheimhouding blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst.  

 

9. Vrijwilliger verplicht zich tot het terugkoppelen van relevante informatie aan de 
contactpersoon betreffende de werkzaamheden.  

 

10. Voor beëindiging van deze overeenkomst wordt door beide partijen een termijn van 4 
weken in acht genomen, voor zover niet strijdig met de wettelijke verplichtingen van de 
vrijwilliger. 

 

11. Mocht een afspraak om welke reden dan ook niet nagekomen worden door vrijwilliger 
of door de Stichting, dan wordt het bestuur van de Stichting daarvan op de hoogte gesteld. 
Het bestuur zoekt passende oplossingen. 

 

 

 

 

  

Namens Stichting Coloured Circle   Vrijwilliger 

  

Naam:       Naam:    
      

  

  

  

Handtekening:      Handtekening:    

  

  

  

 Plaats en datum:      Plaats en datum 


