
Vollido is al vanaf de oprichting in 1972 een ambitieuze en gezellige volleybalvereniging. Samen met de vele
vrijwilligers streven wij naar een positief sportklimaat en een fijne onderlinge sfeer. Het belang van vrijwilligers is
erg groot. Onze club zou zonder vrijwilligers niet kunnen bestaan. 

Welkom
Wij zijn dan ook erg blij dat je je wilt aanmelden als vrijwilliger. Namens alle Vollido’ers: bij voorbaat dank! De
functie die jij wilt vervullen is………………………………………………………..............................

Wederzijdse afspraken 
Om je taak naar behoren uit te kunnen voeren, is het nodig dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Als
vereniging zorgen wij dat je goed voorbereid bent, begeleid wordt en indien nodig bijgeschoold wordt. 

Trainers en externe scheidsrechters krijgen een kleine vergoeding voor hun werk. In dit geval krijg je wel/niet een
vergoeding van € ……………………….. voor het hele seizoen. Deze toezegging is enkel op voorwaarde dat je het gehele
seizoen afmaakt.

De vergoeding mag gestort worden op de volgende bankrekening:…….……………………………………
Ten name van:……………………………….

Om te zorgen dat jij en de andere vrijwilligers kunnen werken in een veilig sportklimaat, wordt er een VOG
aangevraagd. Zonder de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), mag je binnen Vollido geen vrijwilligerswerk doen.

Van jou willen we vragen om je best te doen, je taak zo goed mogelijk te vervullen en voor een veilig sportklimaat
te zorgen voor je mede Vollido’ers. Dit houdt vooral in dat je je goed gedraagt tegenover de leden en ervoor zorgt
dat iedereen met plezier kan blijven volleyballen. Op onze website staat een overzicht met alle belangrijke
gedragscodes die gelden binnen Vollido. 

Wat wij als vereniging streng verbieden is seksueel overschrijdend gedrag, zowel fysiek als verbaal, en racistisch of
discriminerend gedrag. Deze zaken zijn binnen Vollido volstrekt ontoelaatbaar en ten strengste verboden!

Van harte welkom
De leden en het bestuur heten je van harte welkom als één van onze vrijwilligers en hopen nog lang met je te
mogen samenwerken. Bij voorbaat dank voor je inzet!

Hendrik-Ido-Ambacht, datum ……………………………………………………

…………………………………………………                                   …………………………………………………….

Namens het bestuur                                                    De vrijwilliger

In tweevoud opgemaakt.

Overeenkomst vrijwilligers Vollido


