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Vereniging Paardrijden
Gehandicapten te Opmeer
Opgericht 8 maart 1979, lid van Gehandicapten Sport
Nederland.
IBAN: NL79 RABO 0350 7239 58

KVK: 40624864 - www.vpgopmeer.nl

Vrijwilligersovereenkomst
De vereniging
Gevestigd te

VPG Opmeer
Opmeer

De vrijwilliger
naam
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mailadres

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

Spreken de volgende zaken met elkaar af:
1

De vrijwilliger zal met ingang van …………………..………ten behoeve van de VPG Opmeer
vrijwilligerswerk verrichten.

2

3

De werkzaamheden zullen bestaan uit:
-

Ruiters begeleiden bij het paardrijden

-

Helpen met op en afzadelen

-

Ook voor en na het rijden aandacht besteden aan de ruiters.

-

Helpen bij wedstrijden, evenementen en verdere verenigingsactiviteiten.

De vrijwilliger is voor WA en ongevallen automatisch verzekerd via de
vrijwilligersverzekering van de gemeente Opmeer en Gehandicaptensport Nederland.
Aanmelding hiervoor is niet nodig.
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4

De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de VPG Opmeer.

5

Aanspreekpunt vanuit de organisatie voor de vrijwilliger is Ida Dijkman als
“coördinator paardrijden”. De coördinator paardrijden is verantwoordelijk voor het
inwerken van de vrijwilliger, het toewijzen van werkzaamheden, het maken van een
werkplanning en het - indien wenselijk - betrekken van de vrijwilliger bij
teamactiviteiten zoals vergaderingen.

6

In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en de coördinator paardrijden zal de
kwestie worden voorgelegd aan het bestuur.

7

In geval van verhindering (ziekte, vakantie e.d.) zal de vrijwilliger de coördinator
paardrijden tijdig op de hoogte brengen. Dit kan dagelijks vanaf 9.00 uur, maar dient
in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden te gebeuren.

8

Bij dit vrijwilligerswerk wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangd.

9

De vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht aangaande al hetgeen waarvan hij/zij weet
of redelijkerwijs kan begrijpen dat het in belang van de VPG Opmeer en/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.

10

De vrijwilliger gaat akkoord met de als bijlage bij deze overeenkomst ontvangen
“gedragsregels van de VPG Opmeer”.

11

Deze overeenkomst (in tweevoud) wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.
Plaats en datum: ………………………………………………………………………………..…….
Namens VPG Opmeer,

De vrijwilliger/begeleider,

Naam: …………………………….…..

Naam: ……………………………………

Handtekening

Handtekening
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Bijlage bij de vrijwilligersovereenkomst:

Gedragsregels vrijwilligers/begeleiders, VPG Opmeer
















De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ruiters
zich veilig kan voelen.
De begeleider onthoudt zich ervan de ruiter te bejegenen op een wijze die de ruiters
in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de ruiters zich te mengen
dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
De begeleider zorgt voor een sfeer van openheid en veiligheid. (niet roddelen,
pesten, uitlachen etc.)
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht) misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de ruiters.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de ruiter zijn
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik, waarvan
aangifte bij de politie zal worden gedaan.
De begeleider mag de ruiters niet op een zodanige wijze aanraken dat de ruiter en/of
de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van
aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen)
aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook.
De begeleider zal tijdens de lesavonden, (externe) wedstrijden, kampen en andere
evenementen gereserveerd en met respect omgaan met de ruiters en met de ruimte
waarin de ruiter zich bevindt, zoals de kleedkamer of slaapverblijven.
De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de ruiter te
beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
De begeleider zal de ruiters geen (im)materiële vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen
financiële beloning of geschenken van de ruiters die in onevenredige verhouding tot
de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
iedereen die bij de ruiters is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat
niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de noodzakelijke actie(s)
ondernemen, door de coördinator paardrijden en/of via deze de vertrouwenspersoon hiervan op de hoogte te stellen.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
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