
Dit document is mede gekoppeld aan het inschrijfformulier voor vrijwilligers van GSC ODS. Aanmaakdatum is 1-
1-2018. Status van dit document is dat vrijwilligers op de hoogte zijn van de omgangsvormen en richtlijnen voor 
vrijwilligers binnen de vereniging middels dit document. Daarmee word uit gegaan van er akkoord mee zijn. 
Men kan elkaar hierop dus op aanspreken, zowel bestuur naar vrijwilliger als vrijwilliger naar bestuur 
 

AV: Afspraken rondom Vrijwilligers 
bij GSC ODS. “onze manieren” 

 
-het algemene vrijwilligersbeleid is te vinden op de site www.gscods.nl onder het kopje “vrijwilligers” 
-om op de hoogte te blijven krijgt de vrijwilliger de vrijwilligers-info-mail 1 keer per 2 maanden en kan de vrijwilliger 
wekelijks het nieuws van de vereniging via de website bijhouden 
-taakomschrijvingen zijn vinden via de site www.gscods.nl onder kopje “vrijwilligers” 

 
Proefperiode 
De vereniging GSC ODS hanteert een proefperiode om van beide kanten te zien hoe de samenwerking bevalt. 
Het aanspreekpunt zal  binnen twee maanden contact opnemen om kort te evalueren hoe de werkzaamheden 
gaan. Aan de hand daarvan kan het vrijwilliger-zijn doorlopen of komen te vervallen  

Begeleiding 
De vrijwilliger heeft recht op begeleiding . De begeleiding, indien gewenst door vrijwilliger of anderen vindt 
plaats door een door het aanspreekpunt aangewezen persoon.. Tevens kan de vrijwilliger informatie krijgen bij 
desbetreffende aanspreekpunt 

Ziekmelden 
In geval van verhindering (ziekte of vakantie) van de vrijwilliger zal deze tijdig zijn aanspreekpunt hiervan op de 
hoogte brengen 

Opzegging 
Het vrijwilliger zijn wordt beëindigd door opzegging door één van beide partijen waarbij een redelijke 
opzegtermijn (in onderling overleg) in acht genomen dient te worden in verband met het overdragen van de 
betreffende activiteiten. 

Onkosten 
De vereniging GSC ODS vergoedt over het algemeen geen door de vrijwilliger gemaakte onkosten. Indien er in 
opdracht van het bestuur en/of het aanspreekpunt een verzoek gedaan wordt tot voorschieten van bepaalde 
kosten, worden deze vergoed na het inleveren van de betreffende bon 
 
Verzekering 
Er is een algemene vrijwilligersverzekering voor elke vrijwilliger, voor meer inhoudelijke informatie kan de 
vrijwilliger zelf kijken op 
https://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/ZgbggbbJqH_gemd_folder_vrijwilligersverzekering_2013_def.pdf 
 
Conflicten 
In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen vrijwilliger en 
aanspreekpunt en/of bestuur kunnen worden opgelost, wendt de vrijwilliger zich tot de desbetreffende 
vertrouwenspersoon binnen de vereniging 

Geheimhouding 
De vrijwilliger zal informatie betreffende de vereniging GSC ODS geheimhouden, tenzij de vereniging toestemt 
in het bekendmaken van de informatie. 


