
 
 
 
 

 
 
Vrijwilligersovereenkomst Zeilstichting Aeolus  
 
Persoonsgegevens 
Zeilstichting Aeolus verzamelt verschillende persoonsgegevens van al haar vrijwilligers, namelijk de naam, 
geboortedatum, (pas)foto, telefoonnummer, mailadres en (post-/woon-) adres, voor organisatorische doeleinden. 
Deze gegevens worden verzameld in een afgeschermde online-databank. De vrijwilliger heeft toegang tot inzage 
en rectificatie. Andere vrijwilligers hebben de mogelijkheid deze gegevens in te zien en te gebruiken om te 
informeren over activiteiten en zaken enkel met betrekking tot de Stichting. Het bekendmaken van deze gegevens 
aan derden is niet toegestaan. Bij het beëindigen van de vrijwilligerswerkzaamheden bij Aeolus, worden deze 
gegevens bewaard in een afgeschermde online-databank, mits de vrijwilliger hier toestemming voor verleent. Bij 
het tekenen van deze overeenkomst gaat de vrijwilliger ermee akkoord dat de gegevens op bovenstaande manier 
verwerkt worden, in lijn met de AGV (Algemene vordering gegevensbescherming), en verklaart dat de vrijwilliger 
deze gegevens niet zal misbruiken voor andere doeleinden of bekend zal maken aan derden.   
 
Contact met medevrijwilligers en deelnemers tijdens het kamp 
De vrijwilliger handelt op basis van respect voor de emotionele, culturele en fysieke integriteit van 
deelnemers en vrijwilligers. De vrijwilliger handelt in het kader van de afspraken zoals deze onderling en met de 
opdrachtgever zijn gemaakt. De vrijwilliger neemt geen initiatief tot agressief (verbaal en non-verbaal) gedrag. De 
vrijwilliger neemt geen initiatief tot seksueel gedrag jegens deelnemers en gaat niet in op seksuele 
toenaderingspogingen anderzijds, tijdens het kamp of daarna. De vrijwilliger gaat verantwoord om met alcohol. 
De afspraken omtrent alcohol met de desbetreffende opdrachtgever worden nageleefd. Te allen tijde zal er 
tenminste één vrijwilliger, die in het bezit is van een rijbewijs, nuchter blijven. In het geval van een trekkamp moet 
deze persoon ook zeiler zijn. De vrijwilliger gebruikt (naast alcohol) geen andere drogerende middelen. 
 
Contact met derden en deelnemers na kamp 
De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding. Privacygevoelige informatie moet binnen de kampstaf 
blijven. De vrijwilliger onthoudt zich van (digitaal en/of fysiek) contact met deelnemers, voor, tijdens en na 
het kamp. De vrijwilliger zal niet ingaan op toenaderingen van deelnemers, voor, tijdens en na het kamp. 
Dit alles zover het zich buiten de professionele werksfeer bevindt. 
 
Algemene afspraken 
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die de vrijwilliger op zich genomen heeft. De vrijwilliger handelt 
gedurende het verrichten van werkzaamheden voor of namens de Stichting volgens het beleid van de Stichting en 
volgens het vrijwilligersbeleid. Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht. De vrijwilliger ontvangt een 
vergoeding op declaratiebasis van de werkelijk gemaakte kosten. Bij aanvang van de werkzaamheden ontvangt de 
vrijwilliger de volgende informatie: statuten en huishoudelijk reglement. 
 
Hierbij verklaart de vrijwilliger van Zeilstichting Aeolus akkoord te gaan met de vrijwilligersovereenkomst.  

 

Vrijwilliger      Vertegenwoordiger Zeilstichting Aeolus 

Naam:                
 

Handtekening:              
 

Locatie:        Datum:        

Bezoekadres: Haddingestraat 10 
 9711 KD Groningen 

Postadres: Postbus 1473 
 9701 BL Groningen 

KvK-nummer: 41001597 
Rekeningnummer: NL65INGB0006680695 
Telefoonnummer: 06-13379912 

Mail: info@zeilstichtingaeolus.nl 
Website: www.zeilstichtingaeolus.nl 


