
 

Vrijwilligersovereenkomst SJO FC-Coevorden 
 
De ondergetekenden: 
De vereniging SJO FC-Coevorden, gevestigd te Coevorden, vertegenwoordigd door: 
 

Hoofd jeugdopleiding:   
Hierna te noemen: SJO FC-Coevorden 
en 

Naam:  

Adres:  

Postcode woonplaats:  

Telefoon nr:  Email:  

Bondsnummer KNVB:  Lid van:  

Bezit diploma/licentie    
Hierna te noemen: vrijwilliger 
 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
1. De vrijwilliger stelt zich uit persoonlijke motieven en onverplicht beschikbaar om vrijwilligerswerk te verrichten 

om SJO FC-Coevorden te ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstelling zonder aanspraak op een 
geldelijke vergoeding. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen een arbeidsovereenkomst aan te gaan. 

2. Het vrijwilligerswerk bestaat uit: Coördinator / Trainer / Leider. 
3. Met een inzet van ten minste : ………. uren per week. 
4. Het aanspreekpunt voor de vrijwilliger: Hoofdopleiding/Bestuur. 
5. Zowel de vrijwilliger als SJO FC-Coevorden kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand. SJO FC-Coevorden zal altijd instemmen met een kortere opzegtermijn als de 
vrijwilliger daarom vraagt. De vrijwilligersvergoeding zal indien nodig hierop worden aangepast. 

6. De vrijwilliger valt onder de VNG vrijwilligersverzekering van de gemeente Coevorden en heeft zelf een WA 
verzekering afgesloten. 

7. Voor de onkosten verbonden aan het vrijwilligerswerk ontvangt de vrijwilliger een vergoeding van € ………….                 
voor seizoen …………… (1 juli t/m 30 juni). Uit te betalen in …....termijnen. (2 of 10 ) 

8. De vrijwilliger is zich ervan bewust dat hij bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk in aanraking kan komen met 
informatie van vertrouwelijke aard en verbindt zich deze informatie te allen tijde geheim te zullen houden.  

9. Als voorwaarde stelt SJO FC-Coevorden dat iedere vrijwilliger lid is/wordt van tenminste een van beide moeder 
verenigingen “CVV Germanicus” of “CSVC”. 

10. De vrijwilliger gaat akkoord met en draagt uit hetgeen in het technisch jeugdbeleidsplan en handboek 
Jeugdleider en Trainer staat omschreven. 

 
       Coevorden 
Voor akkoord in tweevoud ondertekend op  Datum : 
      
Handtekening vrijwilliger:    Naam:  
       Handtekening:  
       (vertegenwoordiger SJO FC-Coevorden) 
 
 
…………………….……………………………………………………. ……………………………………………………………………………… 


