MEDEWERKERSOVEREENKOMST

De rechtspersoon Vereniging City of Wesopa, gevestigd te Weesp, vertegenwoordigd door:
Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Functie……………………………………………………………………………………………………………………………….
Hierna te noemen de vereniging;
En de vrijwillige medewerker:
Naam………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Komen het navolgende overeen, waarbij zij ervan uitgaan dat deze overeenkomst geen
arbeidsovereenkomst is in de zin van het Burgerlijk Wetboek, noch een arbeidsverhouding
in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
Voor de leesbaarheid is overal het woord “hij” gebruikt. Dit mag geïnterpreteerd worden
als hij/zij/hen.

Artikel 1

Aard van de werkzaamheden

De medewerker verricht ten behoeve van de vereniging werkzaamheden binnen Theater
City of Wesopa als: (functie(s)) ............................................................................... ,
Waarbij hij instructies ontvangt van en verantwoording verschuldigd is aan de
Coördinator(en): (functie): ……………………………………………………………………………..
Een nadere taakomschrijving maakt deel uit van deze overeenkomst.
Artikel 2

Beschikbaarheid

De medewerker is bereid voor het verrichten van de werkzaamheden minimaal ............ uur
(indien van toepassing: tenminste twee diensten) en maximaal ........... uur per maand
beschikbaar te zijn. Daarbij zal eventueel met de volgende beperkingen rekening worden
gehouden.
……………………………………………………………………………………………………………
Artikel 3

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst vangt aan op: (datum) ………………………………………….……………
en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
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Daarbij gelden de eerste drie maanden wederzijds als proefperiode waarin het mogelijk is
om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Na het verstrijken van de proefperiode geldt voor het beëindigen van de overeenkomst
wederzijds een opzegtermijn van één maand.
Als beëindiging van de overeenkomst door de medewerker het gevolg is van het
aanvaarden van betaald werk elders, is de medewerker niet gehouden aan de
bovengenoemde opzegtermijn. In dat geval verleent hij echter wel alle medewerking aan
een zo zorgvuldig mogelijke overdracht van zijn taken.
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Artikel 4

Ziekte of verhindering

De medewerker stelt zijn coördinator in geval van ziekte of verhindering zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte en zorgt voor vervanging voor zijn al ingeroosterde
dienst(en).
Artikel 5

Lidmaatschap vereniging

Het medewerkerschap staat alleen open voor leden van de Vereniging City of Wesopa. Alle
rechten en plichten voortvloeiende uit de statuten of het huishoudelijk reglement van de
vereniging zijn derhalve van toepassing. De medewerker vindt deze op het intranet.
Zolang de medewerker diensten draait in het theater is het lidmaatschap gratis. Bij het
beëindigen van de werkzaamheden gaat het lidmaatschap automatisch over in een betaald
lidmaatschap.
Artikel 6

Verzekering

De vereniging heeft een collectieve verzekering tegen financiële gevolgen van een ongeval
dat de medewerker tijdens de werkzaamheden of op weg naar of van de werkzaamheden is
overkomen. De polis van deze verzekering ligt op het kantoor van de vereniging voor
medewerkers ter inzage.
Tevens vrijwaart de vereniging de medewerker tegen aanspraken van derden voor
toegebrachte schade, anders dan door grove schuld of opzet, die tijdens de uitoefening
van de werkzaamheden is ontstaan. De medewerker is verplicht de vereniging terstond na
het ontstaan van de schade deze daarvan op de hoogte te stellen en de afhandeling van de
schade geheel aan de vereniging over te laten.
Artikel 7

Geschillen tijdens het werk

Bij geschillen die zich tijdens de werkzaamheden voordoen, is de medewerker gehouden
zijn dienst naar behoren te voltooien.
In gevallen van geschillen tussen medewerkers, zal het geschil in eerste instantie worden
voorgelegd aan de betreffende coördinator(en). Indien het geschil op dit niveau
onoplosbaar blijkt of in het geval dat het gaat om een geschil tussen medewerkers en hun
coördinator, zal het geschil worden voorgelegd aan de zakelijk leider.
Indien dit ook geen uitsluitsel biedt zal het geschil aan het bestuur worden voorgelegd. Het
bestuur zal dan een beslissing dienen te nemen in de geest van de statuten.
Artikel 8

Tegenprestatie

Een medewerker kan voor de duur van de overeenkomst gebruik maken van de op dat
moment geldende regelingen waarbij medewerkers gratis voorstellingen mogen bezoeken.
De coördinator of zakelijk leider brengt de medewerker op de hoogte van de op dat
moment geldende afspraken hieromtrent.
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Artikel 9

Verdere verplichtingen van de Vereniging

De vereniging draagt er zorg voor dat de medewerker gedurende de proefperiode adequaat
wordt ingewerkt en dat hij ook kan rekenen op een goede begeleiding en ondersteuning bij
het verrichten van zijn werkzaamheden.
Artikel 10

Verdere verplichtingen van de medewerker

De medewerker is verplicht tot geheimhouding naar derden van alle informatie over de
vereniging die hij uit hoofde van zijn functie heeft.
De medewerker wordt geacht de medewerkersbijeenkomsten van zijn eigen
dienstonderdeel zo veel mogelijk bij te wonen.
De medewerker ontvangt inloggegevens van het intranet. De medewerker
maakt een profiel aan en zal actief op het intranet informatie zoeken
indien nodig.
De medewerker zal bij beëindiging van zijn medewerkerschap alle in zijn bezig zijnde
eigendommen van de vereniging weer in goede staat zijn coördinator(en) ter hand stellen.
Datum:
Ondertekening:
Namens de vereniging:
(Handtekening)

……………………………………………

de medewerker:
(handtekening)

………………………………………………

(Overal waar ‘hij’ of ‘medewerker’ staat vermeld, kan ook ‘zij’ of ‘medewerkster’ worden
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gelezen).
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