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Verdistraat 41, 2324 KA Leiden

Vrijwilligersovereenkomst
Stichting divineLan, vertegenwoordigd door
de heer/mevrouw

en
gaan de volgende samenwerking aan.

1. Werkzaamheden
De vrijwilliger zet zich in voor de taken die nodig zijn voor het functioneren van de
stichting, bijvoorbeeld:
1. De organisatie van divineLan evenementen
2. Het onderhouden de website
3. Actieve bijdrage aan de community
Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor
de taken die hij/zij op zich genomen heeft. Vrijwillig is niet vrijblijvend.
Het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de vrijwilliger. De
vrijwilliger stelt in geval van ziekte of verhindering zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte of regelt zelf vervanging. De vrijwilliger handelt gedurende het verrichten van
werkzaamheden volgens het beleid van divineLan.
2. Aanvang en einde van de overeenkomst
De vrijwilliger is m.i.v. ........... bereid zich voor 2 uur per week in te zetten. De
overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door één van beide partijen waarbij een
opzegtermijn van 1 maand in acht genomen dient te worden in verband met het
overdragen van de betreffende activiteiten. Voor het bestuur geldt een opzegtermijn
van 2 maanden.
3. Proefperiode
De periode van je aanstelling tot en met het eerstvolgende evenement van stichting
divineLan is je proefperiode. Daarna zullen we evalueren of de samenwerking van beide
kanten bevalt en, als dit zo is, volgt officiële aanstelling. Dit evaluatiegesprek wordt
gehouden op initiatief van het bestuur.
4. Onkostenvergoeding
Stichting divineLan vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten op de
volgende punten: reiskosten vooraf overlegd met het bestuur (openbaar vervoer 2e klas
of autokilometers voor maximaal 13 ct per km) en vooraf door het bestuur
goedgekeurde aankopen. Het declareren van de onkosten gebeurt d.m.v. het declaratieformulier in te dienen bij de penningmeester.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te
op
.
Namens stichting divineLan
Bestuurslid:

De vrijwilliger

