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Vrijwilligersovereenkomst 

 

De ondergetekenden,  

Vereniging het Helmgras te Enschede  hierbij vertegenwoordigd door ……………………. in de  

functie van ………………., hierna te noemen ‘t Helmgras,  

en  

Naam:  ………………………. 

Adres:   ………………………. 

Woonplaats: ………………………. 

BSN:   ………………………. 

IBAN:   ………………………. 

hierna te noemen `de vrijwilliger',  

komen als volgt overeen:  

 

1. De werkzaamheden  

1.1 De vrijwilliger zal ten behoeve van de organisatie met ingang van ..-..-…. de volgende 

werkzaamheden verrichten: …….. 

1.2 De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.   

1.3 De werkzaamheden vinden plaats gedurende een onbepaald aantal uren per week.  

 

2. Onkostenvergoeding  

2.1 De vrijwilliger heeft recht op een vergoeding voor zijn inzet, het gebruik van eigen auto en voor 

de werkelijk gemaakte kosten. Vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten vindt alleen plaats 

na overlegging van een betalingsbewijs. Indien gewenst zal de organisatie de vergoeding 

maandelijks/per kwartaal overmaken op de bank/girorekening van de vrijwilliger. 

2.2 De hoogte van de vergoeding voor 

 de inzet bedraagt € 5,00 per uur 

 gebruik eigen auto bedraagt € 0,19 per gereden km. 

Bovengenoemde vergoedingen zijn vrij van belasting tot € 180,- per maand en € 1800,- per jaar.1 

2.3  Indien de vrijwilliger afziet van de hiervoor genoemde vergoeding is het, omdat Vereniging  

        ’t Helmgras een ANBI-status heeft, onder voorwaarden mogelijk deze vergoeding als gift af te 

trekken bij het doen van de aangifte voor de inkomstenbelasting. 

Zie ook  www.belastingdienst.nl trefwoord anbi. 

         

3. Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen  

3.1 Voor vrijwilligers, werkzaam voor organisaties in Enschede heeft de gemeente 1 juli 2009 een 

collectieve VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten. 

 
1 Genoemde bedragen worden regelmatig geïndexeerd, zie Belastingdienst.nl 
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4. Verhindering  

4.1 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de organisatie 

hiervan tijdig op de hoogte stellen.  

 

5. Aard van de overeenkomst  

5.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  

5.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend 

met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, 

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.  

5.3 De relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het 

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.  

 

6. Duur en einde van de overeenkomst  

6.1 De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.  

6.2 De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen.  

6.3 Zowel de vrijwilliger als de organisatie kunnen de overeenkomst door schriftelijke opzegging 

beëindigen, met een opzegtermijn van 4 weken.  

6.4 Op verzoek van de vrijwilliger zal de organisatie bij het einde van de overeenkomst een 

getuigschrift opstellen.  

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te Enschede, ..-..-….. 

 

 

..........................   ...........................  

(Handtekening ‘t Helmgras)  (Handtekening vrijwilliger)  

 


