Vrijwilligersovereenkomst
Zandvoortse Reddingsbrigade
De Zandvoortse Reddingsbrigade (hierna: de ZRB), gevestigd te Zandvoort,
en (naam vrijwilliger)

………………………………………………………………………………………………,

geboren op .. - .. – .. te

………………………………………………………….………………………………….,

en nu wonende op (adres)

………………………………………………………………………………………………,

(hierna: de vrijwilliger) spreken met ingang van (datum) .. - .. – ..
het volgende met elkaar af:
• de ZRB maakt bij haar activiteiten gebruik van ondersteuning door de vrijwilliger;
• de vrijwilliger is bereid om de ZRB te ondersteunen bij de uitvoering van haar
activiteiten;
• de ZRB biedt daartoe relevante opleidingen, vaccinaties en kleding aan;
• de ZRB en de vrijwilliger hebben nadrukkelijk niet de bedoeling om tussen hen een
dienstverband te laten ontstaan;
• de vrijwilliger bepaalt in overleg met een van de ‘contactpersonen vrijwilligers’ de
inhoud van de activiteiten van de vrijwilliger bij de ZRB;
• indien de vrijwilliger activiteiten als lifeguard (al dan niet in opleiding) vervult, is
hij/zij jaarlijks voor het verrichten van die activiteiten in de maanden mei tot en met
augustus in principe minimaal 8 uur per maand beschikbaar.
De ZRB en de vrijwilliger hanteren de gedragscode van de Reddingsbrigade Nederland
(KNBRD),
welke hieronder samengevat is weergegeven (cursieve tekst is lokale aanvulling).
De vrijwilliger:
• zorgt voor een veilige omgeving, is dienstbaar, betrouwbaar, open en zorgvuldig;
• voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling;
• is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen
waardoor de reddingsbrigade-activiteiten in diskrediet worden gebracht, ook bij het
gebruik van sociale media;
• houdt zich aan de relevante (gedrags)regels en andere normen van Reddingsbrigade
Nederland;
• zet zich bij de reddingsbrigade-activiteiten in conform de geldende
(verenigings)afspraken, waarbij op de reddingspost de Senior Lifeguard van Dienst
de verantwoordelijke persoon in de reddingpost is en de vrijwilligers aanstuurt en de
varende en rijdende bemanning vaststelt;
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• gaat netjes om met de materialen inclusief alle onderkomens van de
reddingsbrigade en levert materialen, indien deze in zijn/haar beheer zijn, bij het
beëindigen van de overeenkomst weer in;
• maakt niets, opzettelijk en/of grof nalatig, stuk, respecteert ieders eigendommen
en laat na gebruik de materialen netjes achter;
• meldt schade en defecten direct aan de leidinggevende of aan het bestuur;
• onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en
gedragingen;
• maakt geen, onrechtmatig, onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond,
leeftijd of andere kenmerken;
• drinkt geen alcohol, en/of gebruikt geen drugs direct voorafgaand of tijdens
operationele reddingsbrigade-activiteiten;
• overlegt bij ziekten en/of letsel en bij gebruik van medicatie welke het
reactievermogen beïnvloedt met de postcommandant over de impact hiervan op de
inzet van de vrijwilliger;
• neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus en
meldt deze bij het bestuur of de vertrouwenspersonen van de ZRB;
• zorgt ervoor dat de ZRB beschikt over zijn/haar actuele contactgegevens en de
waarschuwingsgegevens van ouders, partner of verzorgenden voor het geval er een
calamiteit is;
• ontvangt geen beloning voor de verrichte activiteiten.
Op de website van de ZRB en de KNBRD is de gehele gedragscode na te lezen. De gemeente
Zandvoort heeft voor de ZRB-vrijwilligers een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
Naam/handtekening bestuurslid ZRB

Naam handtekening vrijwilliger1

__________________________

____________________________

__________________________

____________________________

Datum: _____________________

Datum: ______________________

Bij het aangaan van een overeenkomst voor vrijwilligerswerk met een minderjarige die jonger is dan zestien jaar, dient de
ouder/voogd deze overeenkomst ook te ondertekenen.

1

Ondertekening ouder/voogd: ___________________________
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