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Fijn dat je als vrijwilliger je steentje bij wilt dragen aan de vereniging! Zonder vrijwilligers komt het 
verenigingsleven stil te liggen en kunnen we geen activiteiten meer organiseren. Als vrijwilliger 
heb je dus een cruciale rol in het verenigingsleven. Daarnaast vervul je als vrijwilliger een 
belangrijke rol als ‘gezicht’ van de vereniging, zowel naar leden als niet-leden. Als vrijwilliger ben 
je kortom van onschatbare waarde! 
 
Door het invullen van dit formulier willen we gegevens over je verzamelen zodat we je aanstelling 
als vrijwilliger zo makkelijk mogelijk kunnen laten verlopen. Daarnaast is het belangrijk om te 
weten of de vereniging goed bij je past en de vereniging je voldoende kan bieden. Daarom zal je 
naar aanleiding van dit formulier uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. De 
gegevens die je invult worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in functie van je 
aanstelling als vrijwilliger. 
 
Dit formulier kun je invullen en terugsturen naar [e-mailadres]. We nemen dan binnenkort contact 
met je op. 
 
Algemeen 
Roepnaam:  
Achternaam: 
Geslacht*: m/v 
Adres: 
Postcode + woonplaats: 
Telefoon: 
Mobiel:  
E-mail: 
Geboortedatum: 
Opleidingsniveau: 
Beroep/studie (indien van toepassing): 
Arbeidssituatie:* 
‰ geen betaald werk 
‰ voltijds werkend 
‰ deeltijds werkend 
‰ gepensioneerd 
 
Ben je lid van [vereniging]?* Ja/nee 
Zo ja, hoe lang ben je al lid? ... jaar  
Ben je in het bezit van een rijbewijs*: ja/nee 
Ben je in het bezit van een EHBO diploma*: ja/nee 
 
 
In geval van nood: 
Met wie kunnen we contact opnemen in het geval van een noodsituatie? 
Voor- en achternaam: 
Relatie tot persoon: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Tel: 
Tel mobiel: 
 
 
 
 
 
 
 
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 
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Vrijwilligerswerk 

Ik wil vrijwilliger zijn bij [vereniging], omdat.... 
 
 
Ik wil me beschikbaar stellen als vrijwilliger voor* 
‰ voor een langere periode 
‰ voor projecten 
 
Dit zijn de taken die mijn voorkeur hebben:* 
[overzicht beschikbare taken/werkzaamheden]‰  
 ......................................................... 
.......................................................... 
Over het algemeen ben ik beschikbaar:* 
‰ doordeweeks overdag 
‰ doordeweeks ’s avonds 
‰ weekend 
‰ anders, nl. 
Evt. toelichting:...................................................................................................  
 
Op maandbasis ben ik bereid ... uur vrijwilligerswerk te verrichten 
 
Ik doe verder op dit moment wel / geen vrijwilligerswerk.* 
Zo ja, wat houdt het werk in? (werkzaamheden, aantal uur) 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
Ik heb in het verleden wel / geen vrijwilligerswerk gedaan. * 
Zo ja, wat hield het werk in? (werkzaamheden, aantal uur) 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
Ik heb (vanuit werk, hobby of eerder vrijwilligerswerk) ervaring met:* 
‰  Beleid en bestuurlijk werk 
 Onderhoud en beheer accommodatie 
 Administratief werk 
 Het oplossen van juridische vraagstukken 
 Het coördineren van een afdeling  
 P.R-activiteiten 
 Interne en externe communicatie 
 Organisatie van evenementen 
 Het begeleiden van mensen 
 Het geven van training 
 Sporttechnische zaken (training geven, ploegen aansturen) 
 Overig, namelijk.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is  
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Door ondertekening van dit aanmeldformulier verklaar ik dat ik; 

 Bereid ben een Verklaring Omtrent Gedrag op te vragen indien [vereniging] dit van mij 
verlangt; 

 Geen ernstige lichamelijke en/of fysieke problemen heb die mijn werkzaamheden als 
vrijwilliger kunnen beïnvloeden; 

 In het verleden geen belastende zaken heb meegemaakt die mij, in mijn functie als 
vrijwilliger, of de vereniging, kunnen benadelen.  

 
 
 
Datum:         Handtekening: 
  
 


