
 
 

Vrijwilligersovereenkomst s.v. Grol  
 

Voetbalvereniging s.v Grol, hierna te noemen: “Grol” 
en 
de heer/mevrouw …………………………................, hierna te noemen “vrijwilliger”, 
zijn het volgende overeengekomen: 
 
1. De vrijwilliger stelt zich beschikbaar om vrijwilligerswerk te verrichten om Grol te ondersteunen bij het 

verwezenlijken van haar doelstellingen.  
2. De vrijwilliger zal ten behoeve van de vereniging gedurende onbepaalde tijd activiteiten verrichten op het 

gebied van (aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk):  
 □ Trainer/ leider/ assistent- scheidsrechter van het team………................................................ 
 □ Werkzaamheden in een bestuur/ commissie, te weten .......................................................... 
 □ Anders, namelijk ….................................................................................. 
3. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hem/haar door Grol zijn opgedragen en die hij op zich 

heeft genomen. De eindverantwoordelijkheid voor de vrijwilliger ligt bij het hoofdbestuur van Grol. 
4. De vrijwilliger kan de overeenkomst tussentijds opzeggen. Grol kan de overeenkomst tussentijds en per 

direct opzeggen in geval van disfunctioneren van de vrijwilliger. 
5. De vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht aangaande al hetgeen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan 

begrijpen dat het in belang van s.v. Grol of haar leden is daaromtrent geheimhouding te bewaren. Van de 
vrijwilliger wordt verwacht over deze zaken geen mededelingen naar buiten te doen, ook na beëindiging 
van het vrijwilligerswerk. Wel wordt de vrijwilliger geacht om misstanden binnen de s.v. Grol altijd intern 
bespreekbaar te maken. 

6. In geval van verhindering (zoals ziekte, vakantie) van de vrijwilliger zal deze tijdig zijn contactpersoon op 
de hoogte stellen. 

7. Grol heeft een inspanningsverplichting om de vrijwilliger naar behoren te faciliteren bij zijn/ haar 
werkzaamheden als vrijwilliger. (zie hieronder) 

8. Grol is verantwoordelijk voor goede instructies en begeleiding van de vrijwilliger. De vrijwilliger handelt in 
overeenstemming met de hem/haar verstrekte instructies en informatie. 

9. Voor de vrijwilliger die zich tijdens wedstrijden bezighoudt met de begeleiding van een team van de D-
klasse en hoger zal Grol het lidmaatschap van de K.N.V.B. betalen. 

10. De vrijwilliger is, via KNVB en de Gemeente Oost Gelre, aanvullend verzekerd. Dit zijn secundaire 
verzekeringen, dat wil zeggen dat de vrijwilliger altijd eerst een beroep moet doen op zijn/haar eigen 
verzekering, alvorens een beroep op de secundaire verzekeringen kan worden gedaan.  

 Meer informatie op de website van Grol onder “Over s.v. Grol\Algemeen\Verzekering”. 
 
De vrijwilliger: (aankruisen wat van toepassing is) 

o Is spelend lid van s.v. Grol 
o Is ondersteunend lid van s.v. Grol 
o Wil spelend lid worden van s.v. Grol 
o Wil ondersteunend lid worden van s.v. Grol 
o Is ouder van een spelend jeugdlid van s.v. Grol en wordt ondersteunend lid voor € 2,00 per maand. 
o Is geen lid van s.v. Grol en wil dat ook niet worden. 

 
Plaats en datum: Groenlo, ……………………  Contactpersoon Grol: …………………………….. 
 
Namens het Bestuur van s.v Grol,     De vrijwilliger, 
 
Naam: ………………………..      Naam:  ………………………… 
         
 
Handtekening        Handtekening 
 
……………………………….     …………………………………. 
 
Vrijwilligersovereenkomst inleveren bij 
Tonny Hartman in wedstrijdsecretariaat 
Email: to.hartman@planet.nl 

mailto:to.hartman@planet.nl


 
                    AANMELDING/ACTUALISERING LIDMAATSCHAP VOOR VRIJWILLIGERS 

 
 
 
Achternaam:  __________________________  Roepnaam: _______________________ 
 
Voorletters:   __________________________  Nationaliteit: _______________________ 
 
Geslacht: M / V 
 
Geboortedatum:____________________   Geb.plaats: _______________________ 
 
Legitimatie:  paspoort/rijbewijs/ID-kaart  Nummer: _______________________ 
(Alleen van toepassing bij 16 jaar of ouder) 
 
Adres:  _______________________________ 
 
Postcode: _______________________________  Woonplaats: _______________________ 
 
Telefoon thuis: _______________________________  Mobiel:  _______________________ 
 
Email:  _______________________________ 
 
Bankrek.nr. _______________________________ 
 
Type lid:  

o Ondersteunend/vrijwilliger  betaalt volledig /betaalt met korting /betaalt niets 
o Speler veld 
o Speler veld 25+ Vrouwen / 35+ heren /45+ heren 
o Speler veld + zaal 
o Speler zaal 
o Trainingslid    pupillen / junioren / senioren 

Doorlopende machtiging automatische incasso (uitsluitend voor nieuwe leden)          S€PA  
 
Incassant:   s.v. Grol 
    Het Blik 20,  

7141 TJ  Groenlo / Nederland 
Incassant ID:   NL47ZZZ401018840000 
Machtigingskenmerk:  BBKY434 gevolgd door 4 cijfers 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de s.v. Grol om periodiek een bedrag 
van uw bovengenoemde rekening af te (laten) schrijven voor contributie ten gunste van s.v. Grol. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam:       Handtekening:  Datum: 
 
____________________________  __________________________ ________________ 
 
Aanmeldingsformulier inleveren bij  
Tonny Hartman in wedstrijdsecretariaat 
Email: to.hartman@planet.nl 
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