
	  

Datum	   	   Drachten	  18	  januari	  2016	  
Onderwerp	  	   Vrijwilligersovereenkomst	  

	  

Geachte	  meneer/	  mevrouw	  ………………	  ,	  

Wij	  heten	  u	  van	  harte	  welkom	  als	  vrijwilliger	  van	  Sportstichting	  Dol	  Fijn.	  Onze	  sportstichting	  bestaat	  
momenteel	  uit	  een	  groot	  aantal	  deelnemers	  en	  verschillende	  vrijwilligers.	  Zonder	  deze	  enthousiaste	  
vrijwilligers	  kunnen	  wij	  de	  verschillende	  de	  sportactiviteiten	  voor	  onze	  deelnemers	  niet	  organiseren.	  Kijk	  voor	  
meer	  informatie	  op	  onze	  website	  www.sportstichtingdolfijn.nl.	  

In	  verband	  met	  uw	  indiensttreding	  als	  vrijwilliger	  ontvangt	  u	  hierbij	  de	  vrijwilligersovereenkomst	  en	  nog	  een	  
aantal	  bij	  behorende	  documenten	  die	  van	  belang	  zijn	  om	  als	  vrijwilliger	  deel	  te	  nemen.	  Per	  item	  vindt	  u	  de	  
onderstaande	  een	  toelichting.	  

U	  ontvangt	  van	  ons:	  

• Twee	  exemplaren	  van	  de	  vrijwilligersovereenkomst	  
• Twee	  exemplaren	  van	  de	  gedragsregels	  begeleiders	  
• Twee	  exemplaren	  van	  de	  omgangsregels	  	  
• Twee	  enveloppen	  
• Uitleg	  procedure	  VOG	  	  

Vrijwilligersovereenkomst	  
Wij	  verzoeken	  u	  de	  vrijwilligersovereenkomsten	  in	  te	  vullen,	  te	  ondertekenen	  en	  binnen	  twee	  weken	  een	  
exemplaar	  aan	  ons	  retour	  te	  zenden	  in	  de	  bijgevoegde	  enveloppe.	  

Gedragsregels	  begeleiders	  en	  omgangsregels	  
Wij	  verzoeken	  u	  de	  exemplaren	  van	  gedragsregels	  en	  omgangsregels	  te	  onderteken	  en	  deze	  samen	  met	  de	  
overeenkomst	  aan	  ons	  retour	  te	  sturen.	  In	  de	  gedragsregels	  staat	  omschreven	  wat	  wij	  van	  u	  als	  begeleider	  
verwachten.	  De	  omgangsregels	  zijn	  er	  voor	  zowel	  begeleiders	  als	  deelnemers.	  

Uitleg	  procedure	  VOG	  
Sportstichting	  Dol	  Fijn	  heeft	  een	  regeling	  met	  betrekking	  tot	  het	  aanleveren	  van	  een	  Verklaring	  Omtrent	  het	  
Gedrag	  voor	  Begeleiders.	  Reden	  hiervoor	  is	  dat	  medewerkers	  met	  een	  justitieel	  verleden	  makkelijk	  weer	  aan	  
het	  werk	  komen	  bij	  stichtingen	  en	  zorginstelling.	  Omdat	  wij	  met	  een	  kwetsbare	  doelgroep	  werken	  willen	  wij	  dit	  
graag	  voorkomen.	  Daarom	  vragen	  wij	  een	  Verklaring	  Omtrent	  het	  Gedrag	  van	  onze	  begeleiders.	  Deze	  hoeft	  u	  
niet	  zelf	  te	  betalen.	  
Wat	  moet	  u	  doen:	  

• U	  ontvangt	  digitaal	  via	  de	  mail	  een	  link.	  Via	  deze	  link	  kunt	  u	  de	  verklaring	  invullen	  en	  opsturen.	  Wij	  
verzoeken	  u	  deze	  zo	  spoedig	  mogelijke	  in	  te	  vullen.	  

• Binnen	  1	  tot	  4	  weken	  ontvangt	  u	  de	  Verklaring	  Omtrent	  het	  Gedrag	  in	  uw	  brievenbus.	  	  
• Tip:	  Maak	  voor	  u	  zelf	  een	  kopie	  ten	  teken	  dat	  u	  kunt	  laten	  zien	  dat	  u	  hem	  ontvangen	  heeft.	  En	  

verstuur	  het	  origineel	  in	  de	  Tweede	  enveloppe	  die	  u	  van	  ons	  ontvangen	  heeft.	  
• Binnen	  8	  weken	  nadat	  we	  voor	  u	  VOG	  hebben	  aangevraagd	  verwachten	  wij	  deze	  retour.	  Indien	  deze	  

niet	  ontvangen	  is	  of	  niet	  voorgelecht	  kan	  worden	  beëindigen	  we	  onze	  samenwerking.	  

Mocht	  je	  nog	  vragen	  hebben,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  de	  betrokken	  sportcoordinator	  of	  het	  secretariaat.	  	  

Sportieve	  groet,	  

	  

Voorzitter	  VDS	  Dol-‐fijn:	  Lucas	  Dries	  


