OVEREENKOMST VOOR HET BEGELEIDEN VAN SPORTGROEPEN BINNEN SPORTVERENIGING DE BLAAK

Ondergetekenden
Sportvereniging de Blaak, gevestigd te Tilburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
voorzitter, zijnde W.F. Oijen, en penningmeester, zijnde A.H.M. Beerens, verder te noemen “de
Vereniging”,
en
Naam (begeleid(st)er), wonende te( woonplaats),( adres), geboren op (xx jan 19XX),
verder te noemen “de begeleid(st)er”,
komen het volgende overeen:
1. De begeleid(st)er gaat met ingang van (datum), begeleiding en trainingen bij de Vereniging
verrichten als sportbegeleid(st)er voor de duur van maximaal 12 maanden, en wel van
augustus 2011 tot en met juli 2012.
2. De begeleid(st)er heeft onder zich het sportonderdeel (naam) op de dagen, zoals vernoemd
in het sportrooster van het seizoen 2011-2012.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van maximaal 12 maanden, doch uiterlijk
tot 1 augustus 2012, zonder proeftijd, en kan tussentijds worden aangepast, indien naar
oordeel van de vereniging mutaties in het voornoemde rooster aanleiding toe geven.
4. De opzegging van deze overeenkomst geschiedt door schriftelijke mededeling aan de
wederpartij en kan slechts geschieden tegen de laatste dag van de maand, met inachtneming
van een termijn van ten minste 1 kalendermaand.
5. De begeleid(st)er ontvangt voor de verleende diensten een maandelijkse vergoeding van €
xx,xx. Onder deze diensten behoren de betreffende lesuren, voorbereidingsuren,
opruimuren, tijd voor persoonlijke begeleiding, het bijwonen van vergaderingen en het
organiseren van interne toernooien, en overige voorkomende kleine activiteiten.
6. In deze maandelijkse vergoeding zit een substantieel deel voor de bestrijding van kosten, die
noodzakelijk zijn om zijn/haar taak uit te voeren, zoals telefoonkosten, reiskosten,
papierkosten en kosten voor gebruik van persoonlijke computer, printer en toner, etc.
7. Het door de vereniging op basis van deze overeenkomst te vergoeden bedrag zal voor het
einde van de kalendermaand volgend op die waarin de diensten zijn verricht, worden
overgemaakt op een door begeleid(st)er aan te geven bankrekening.
8. De begeleid(st)er behoudt het recht, op het naar tijdruimte vastgestelde vergoeding, indien
hij/zij de overeengekomen dienst niet heeft verricht door een oorzaak, die in redelijkheid
voor rekening van de Vereniging behoort te komen.
9. De begeleid(st)er dient zorg te dragen voor een goed verloop van de praktische en
administratieve zaken binnen zijn/haar sportonderdeel.
10. De begeleid(st)er verplicht zich de presentielijst, welke ligt bij de beheerder van de sporthal
in de Blaak, wekelijks af te tekenen voor zijn/haar aanwezigheid. Bij het in gebreke blijven
hiervan, zal dit leiden tot inhouding op de maandelijkse vergoeding.
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11. De begeleid(st)er geeft bij ondertekening van deze overeenkomst te kennen op de hoogte te
zijn van de op hem/haar betrekking hebbende regels, zoals vermeld in de gedragsregels voor
trainers van de Vereniging, welke te allen tijde ter inzage ligt bij het secretariaat van de
vereniging c.q. leesbaar op de website van de Vereniging (www.svdeblaak.nl).
12. De begeleid(st)er verplicht zich om aan de Vereniging alle informatie en verklaringen te
verstrekken, die nodig zijn om aan haar verplichtingen naar derden te voldoen.
13. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Deze
overeenkomst is ook geen dienstbetrekking in de zin van de werknemersverzekeringen. De
begeleid(st)er verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij op basis van deze
overeenkomst niet is verzekerd voor de gevolgen van ziekte, ziektekosten,
arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. De relatie tussen de vereniging en de
begeleid(st)er is ook geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen.
14. De begeleid(st)er is verzekerd voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen en
persoonlijke eigendommen door de Gemeente Tilburg zoals beschreven in de
Informatiebrochure 2011 m.b.t. VNG Vrijwilligers Pluspolis. Een exemplaar hiervan ligt ter
inzage bij het secretariaat van de vereniging c.q. leesbaar op de website van de Vereniging
(www.svdeblaak.nl)
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend op ……………………………………………
De begeleid(st)er:

Naam begeleid(st)er

De Vereniging:

naam voorzitter

naam penningmeester
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