Overeenkomst vrijwilliger
De Stichting Hospice Kromme Rijnstreek te Houten, ten deze vertegenwoordigd door de
heer Ad F. Vos, voorzitter van het bestuur van Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
en
<NAAM>, hierna te noemen ‘de vrijwilliger’, spreken het volgende af:
Artikel 1
De vrijwilliger onderschrijft de doelstelling van Stichting Hospice Kromme Rijnstreek,
respecteert de missie en visie en handelt naar de kernwaarden van de stichting.
Artikel 2
De vrijwilliger zal voor de stichting activiteiten verrichten ten behoeve van zowel gasten als
hun familie en vrienden. Zij draagt tijdens haar dienst zorg voor een goede gang van zaken in
het hospice.
Artikel 3
De coördinator bepaalt, in overleg met de vrijwilliger, de inhoud, de aard en de frequentie
van de werkzaamheden.
Artikel 4
De vrijwilliger is bereid minimaal één dagdeel per week beschikbaar te houden voor het
verrichten van de afgesproken activiteiten. Een maal per maand valt deze dienst in een
weekend. De vrijwilliger is bereid één maal per +/- 6 weken een nachtdienst in te vullen.
Artikel 5
De vrijwilliger staat onder leiding van een coördinator. Indien nodig zullen
evaluatiegesprekken plaatsvinden. Het initiatief daartoe kan uitgaan van de vrijwilliger of
van het hospice. Er zal jaarlijks een evaluatie plaats vinden in de vorm van een vragenlijst.
Artikel 6
Periodiek worden bijeenkomsten gehouden, dit kunnen workshops, lezingen of thema
bijeenkomsten zijn, met als doel ervaringen en informatie uit te wisselen rondom een
bepaald thema. De vrijwilliger wordt geacht op zulke bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Artikel 7
De vrijwilliger komt gemaakte afspraken in verband met tijd en data van aanwezigheid in het
hospice na. In geval van acute verhindering stelt de vrijwilliger zich zo spoedig mogelijk in
verbinding met het hospice. In geval van langer durende verhindering stelt de vrijwilliger zich
zo spoedig mogelijk in verbinding met de coördinator.
Artikel 8
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en wordt ieder jaar
verlengd met één jaar. Deze overeenkomst kan alleen worden verbroken in goed onderling
overleg met de coördinator.

De vrijwilliger probeert voor beëindiging in principe een termijn
van twee maanden in acht te nemen, zodat de eventuele hulpverleningstaak in overleg met
de coördinator, kan worden overgedragen. Op verzoek kan een getuigschrift worden
opgemaakt.
Artikel 9
Deze overeenkomst kan, op voordracht van de coördinator, door het bestuur van Stichting
Hospice Kromme Rijnstreek worden verbroken wanneer daarvoor dringende redenen zijn.
Besluit het bestuur tot beëindiging, dan zijn geen kosten verschuldigd. Hierbij zal hoor en
wederhoor worden toegepast.
Artikel 10
Geschillen moeten zoveel mogelijk in goed overleg opgelost worden. Bij conflicten tussen
vrijwilligers beslist de coördinator. Deze beslissing is bindend. Bij conflicten tussen een
vrijwilliger en de coördinator beslist het bestuur. De beslissing van het bestuur is bindend.
Artikel 11
De vrijwilliger verklaart ten opzichte van derden strikte geheimhouding te zullen bewaren
ten aanzien van alle kennis van persoonlijke, medische en sociale gegevens, die tijdens haar
activiteiten als vrijwilliger van Stichting Hospice Kromme Rijnstreek zijn verkregen. Dit geldt
ook voor alles wat haar als geheim is toevertrouwd, of waarvan zij het vertrouwelijke
karakter moet begrijpen. Deze geheimhouding blijft van kracht na beëindiging van de
overeenkomst.
Artikel 12
Het is de vrijwilliger niet toegestaan giften, legaten of erfstellingen van een gast in het
hospice, diens nabestaanden of van de omgeving van de gast, te aanvaarden.
In het geval desondanks dergelijke giften, legaten of erfstellingen aan de vrijwilliger worden
aangeboden, verplicht de vrijwilliger zich ertoe om deze aan stichting Hospice Kromme
Rijnstreek te schenken of anderszins op de geëigende wijze ter beschikking te stellen.
Artikel 13
De vrijwilliger verklaart dat er geen situaties of meldingen zijn geweest in het verleden,
waarvan het hospice op de hoogte moet zijn, zoals aan de orde is geweest tijdens het intake
gesprek. Dit in het kader van de werkzaamheden die horen bij de functie van vrijwilliger.
Artikel 14
Voor vrijwilligers is een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering afgesloten.
Aldus overeengekomen, naar waarheid ingevuld en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te Houten.
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