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Samenwerkingsovereenkomst  
kernteam NLDelta Jongerencommunity  
 
 
 
De gemeente Dordrecht, als penvoerder van NLDelta, vertegenwoordigd door Jan Booij,  
Uffelen, clustermanager, verder te noemen NLDelta, 
 
en  
  
_______________________________________________________________________   
(naam vrijwilliger), verder te noemen vrijwilliger, 
 
gaan de volgende samenwerking aan:  
 
 
1. Werkzaamheden 
a. De vrijwilliger gaat de volgende functie vervullen: Lid van het kernteam NLDelta 

Jongerencommunity. 
b. De taken van de vrijwilliger zijn omschreven in bijlage 1 bij deze overeenkomst. In 

overleg kan daarvan afgeweken worden. 
c. De vrijwilliger handelt bij het verrichten van werkzaamheden voor of namens 

NLDelta volgens het beleid van NLDelta en volgens het vrijwilligersbeleid. 
d. De vrijwilliger voert de werkzaamheden uit met respect voor de natuur en de 

mensen waar hij of zij mee werkt en die hij of zij ontmoet.   
 
 
2. Onkostenvergoeding 
a. Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht.   
b. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich genomen heeft en 

ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding.  
c. De vrijwilliger kan een declaratie indienen van de gemaakte onkosten. Declareren 

van de onkosten kan met een declaratieformulier (bijlage 2A of 2B). Dit formulier 
kan worden ingediend bij Marianne den Braven (via m.den.braven.@dordrecht.nl), 
na afloop van de maand waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Als de 
declaratie is goedgekeurd vindt betaling plaats.    

 
 
3.Aanvang en einde van de overeenkomst  
a. Deze overeenkomst gaat in na ondertekening door beide partijen. Declaraties 

kunnen worden ingediend voor werkzaamheden vanaf  17 oktober 2020.  
b. De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door één van beide partijen. 

Opzegging door de vrijwilliger kan plaatsvinden door een email te sturen aan 
m.den.braven@dordrecht.nl of aan het emailadres dat daarvoor beschikbaar wordt 
gesteld. De opzegging door de vrijwilliger wordt door Dordrecht schriftelijk 
bevestigd. Opzegging door Dordrecht gebeurt schriftelijk. 
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4.Begeleiding, informatie en scholing 
De vrijwilliger heeft recht op begeleiding  en werkoverleg. De begeleiding vindt plaats 
door: 
Vera Willemsen v.willemsen@staatsbosbeheer.nl 
Mathieu Ogay,   m.ogay@natuurmonumenten.nl 
Marianne den Braven,  m.den.braven@dordrecht.nl 
Wim Ruis,   w.ruis@ivn.nl 
 
Werkoverleg met de begeleiders vindt tenminste één keer per maand plaats.  
 
 
4. Verzekering 
Heb je tijdens je vrijwilligerswerk een ongeval gehad, schade gemaakt of opgelopen? 
Heb je een akkefietje en rechtsbijstand nodig? Raadpleeg dan eerst je eigen verzekering 
of die van de organisatie waarvoor je werkt. Is er geen of onvoldoende dekking? Dan 
ben je mogelijk verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van Dordrecht. Het is 
een secundaire voorziening die werkt als een vangnet in geval van onvoldoende dekking 
door eigen verzekeringen van personen of organisaties. 
INZET078! is het aanspreekpunt voor algemene vragen over de collectieve 
vrijwilligersverzekering en helpt je bij het invullen van het schadeformulier, het indienen 
en in gang zetten van de procedure. 
Je kunt het formulier opvragen bij info@inzet078.nl.  
INZET078! 
Postbus 3016 
3301 AD Dordrecht 
 
 
 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te 
 
(plaats) _____________________________  op (datum) _________________________ 
 
 
Namens NLDelta,      De vrijwilliger 
 
 
 
 
 
Jan Booij, clustermanager     (naam vrijwilliger) 
 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Werkzaamheden kernteam Jongerencommunity NLDelta 
Bijlage 2A: Declaratieformulier tot 21 jaar 
Bijlage 2B: Declaratieformulier 21 jaar en ouder 
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