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Vrijwilligersverklaring 
 
De heer/mevrouw _________________________________________, gaat zich als vrijwilliger inzetten voor 

de Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn voor de volgende activiteit(en): __________________ 

 
De vrijwilligersrol en -taken worden onbezoldigd verricht.  

 De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich genomen heeft.  

 Het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de vrijwilliger. De vrijwilliger stelt de 
relevante personen in geval van ziekte of verhindering bij afspraken zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 
Proefperiode  
Fietsmaatjes hanteert een periode van een maand om van beide kanten te zien hoe de samenwerking bevalt. 
Aan het eind van de periode kan, indien gewenst, een evaluatie (telefoon-)gesprek gehouden worden.  
 
Instructie, begeleiding, informatie en training  
De vrijwilliger heeft recht op heldere instructie, begeleiding, regelmatige informatie, training en 
vrijwilligersbijeenkomsten. In de bijeenkomsten kunnen groepsgewijze vraagstukken aan bod komen. De 
individuele begeleiding vindt plaats door de coördinator. 
 
Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn ontvangt de 
vrijwilliger geregeld de Nieuwsbrief. Tevens kan de vrijwilliger informatie krijgen via de Stichting Fietsmaatjes 
Alphen aan den Rijn website, via E-mails en op vrijwilligersbijeenkomsten. 
 
Onkostenvergoeding  
Indien onkosten moeten worden gemaakt, dient voorafgaand aan de te maken kosten door een bestuurslid 
toestemming gegeven te worden. Het declareren van de onkosten gebeurt d.m.v. het declaratieformulier van 
Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn en wordt ingediend bij de penningmeester van Stichting 
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn.  
 
Verkeersboetes 
De vrijwilligers betalen zelf eventuele verkeersboetes die ontstaan tijdens hun ritten op de duofiets. 
 
Verzekeringen  
De vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn vallen onder de VNG vrijwilligersverzekering.  

 
Klachten, conflicten, vertrouwenspersoon  
In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten kan in eerste instantie contact opgenomen worden met de 
coördinator. Indien gewenst en na contact met de coördinator, kan contact opgenomen worden met de 
vertrouwenspersoon van Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn. Het bestuur is in laatste instantie 
beslissingsbevoegd.  
 
Einde van de vrijwilligersactiviteiten  
De samenwerking wordt beëindigd door opzegging van één van beide partijen, waarbij een opzegtermijn van 
een maand in acht genomen dient te worden in verband met het overdragen van de betreffende activiteiten. 
 
In bijzondere omstandigheden kan het bestuur van Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn de 
samenwerking per direct verbreken zonder opgaaf van reden. 
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De vrijwilliger verklaart door ondertekening: 
 

1. Het privacybeleid en de gedragscode vrijwilligers te hebben ingezien op de website en/of via de 
ontvangen E-mail en zich hieraan te houden  

2. Akkoord te zijn met de uitwisseling van telefoonnummers en E-mail adressen tussen gast en 
vrijwilliger 

3. Akkoord te zijn met het opslaan van een pasfoto ten behoeve van de vrijwilligerspas, welke alleen 
toegankelijk is voor coördinatoren van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn. 

 
 
 
 
Vrijwilliger   
 
______________________________  
[naam] 
 
______________________________  
[datum] 
 
Alphen aan den Rijn 
 
 
 
 
______________________________  
[handtekening] 
 

 

 
 
 


