Vrijwilligersovereenkomst
In deze overeenkomst staat omschreven wat de organisatie ABC haar vrijwilligers
biedt en van hen vraagt. Per verschillende functiegroep zijn daarnaast aparte
bepalingen van toepassing.
Vrijwilligersorganisatie:
De Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC), gevestigd te Amsterdam, met als belangrijkste
doelstelling het zelfredzaam maken van anderstalige, geïsoleerde vrouwen en mannen.
Vrijwilliger:
Uitvoerende kracht die in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald werk verricht.
Vrijwilligerswerk:
Werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van
anderen of de samenleving.
Het ABC biedt de vrijwilliger:
 ondersteuning, structurering en deskundige aansturing bij de uit te voeren werkzaamheden;
 een introductiecursus;
 opleidingen en/of trainingen die nodig zijn voor een adequate uitvoering van het werk;
 indien van toepassing, de mogelijkheid om bij het ABC werkervaring op te doen en zich
verder te ontwikkelen en desgewenst een portfolio aan te leggen;
 een WA- en ongevallenverzekering;
 een onkostenvergoeding.
Het ABC vraagt van de vrijwilliger dat hij/zij:
 zich opstelt conform de doelstelling en werkwijze van het ABC en deze onderschrijft;
 bereid is zich in ieder geval één dagdeel per week (incl. reis- en voorbereidingstijd) in te
zetten;
 bereid is zich tenminste voor de periode van een half jaar te verbinden i.v.m. de continuïteit
van de werkzaamheden;
 een opzegtermijn van tenminste één maand in acht neemt;
 bij een langere periode van onderbreking (ziekte, lange vakantie) hiervan melding maakt;
 zich houdt aan gemaakte afspraken t.a.v. uitvoering en rapportage van de werkzaamheden;
 zowel in woord als geschrift zorgvuldig omgaat met persoonsgebonden informatie;
Om het werk van de organisatie te kunnen doen;
 is het noodzakelijk dat persoonlijke gegevens geregistreerd worden van de vrijwilliger;
 staat de vrijwilliger het ABC Amsterdam toe de nieuwsbrief periodiek te mailen.
De vrijwilliger verklaart dat hij/zij akkoord gaat met de bepalingen zoals vermeld in deze
overeenkomst.
Datum:
Naam vrijwilliger:___________________

Naam ABC-medewerker:_______________________

Handtekening:

___________________

Handtekening ABC-medewerker:________________

Emailadres:

___________________
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