
Vrijwilligerscontract   

Stichting Jeugdland Nieuw Vennep 
 

 

 

Naam vrijwilliger  : _____________________________________________ 

Adres    : _____________________________________________ 

Pc + Plaats   : _____________________________________________ 

Telefoon/mobiel  : _____________________________________________ 

E-mail    : _____________________________________________ 

Geboortedatum  : _____________________________________________ 

 

Waarschuwen in geval van nood: 
(naam en telefoon)     
 
Aanvullende afspraken en gegevens 

Datum van ingang  

Einddatum  

De vrijwilliger valt onder de verantwoording van:  

Werkzaamheden   
 

Ureninzet per week  

Is er extra inzet mogelijk tijdens? 
 

schoolvakanties / bij ziekte van personeel / extra 
evenementen zoals thema dagen 

Bijzondere informatie  
 
 
 
 
 

 
Getekend te ………………………., d.d.: ………………………………………. 
 
 
Naam vrijwilliger    Namens Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep 
 
……………………………………….    ………………………………………. 
       
 
Handtekening     Handtekening 
 
 
…………………………………….   ………………………………………. 
  



Vragenlijst vrijwilligers 
Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep wordt grotendeels draaiende gehouden door de hulp van vrijwilligers. Om een beter inzicht 
te krijgen in wat onze vrijwilligers belangrijk vinden, hebben wij een vragenlijst gemaakt. ‘ 

Doel van de vragenlijst: In kaart brengen van de behoeftes en wensen van onze bestaande en nieuwe vrijwilligers, zodat wij 
beter in kunnen spelen op de kwaliteiten, talenten en wensen van de vrijwilligers  

De vragenlijst bestaat uit stellingen, waarbij jij kunt aangeven in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  

Ik vind het belangrijk om/dat. Sterk mee 
oneens 

Oneens Neutraal Eens Sterk mee 
eens 

1. Niet te veel 
verantwoordelijkheid te hebben 

0 0 0 0 0 

2. Om een afgebakend 
takenpakket te hebben 

0 0 0 0 0 

3. Samen te werken met andere 
vrijwilligers 

0 0 0 0 0 

4. Mensen te informeren over 
nieuwe activiteiten 

0 0 0 0 0 

5. Nieuwe activiteiten te kunnen 
uitvoeren 

0 0 0 0 0 

6. Dingen te regelen voor een 
nieuwe activiteit 

0 0 0 0 0 

7. Creatief na te denken over 
nieuwe activiteiten 

0 0 0 0 0 

8. Om mijn ideeën te kunnen 
uiten om Jeugdland nog beter 
te maken 

0 0 0 0 0 

9. Met mijn handen te werken 0 0 0 0 0 
10. Dat kinderen een plek 
hebben waar zij zich kunnen 
ontwikkelen 

0 0 0 0 0 

11. Kinderen zelfstandig te laten 
spelen zonder de bemoeienis 
van hun ouders 

0 0 0 0 0 

12. Kleine vergoeding te krijgen 
voor het werk dat ik gedaan heb 

0 0 0 0 0 

13. Veel nieuwe dingen te leren 0 0 0 0 0 
14. Dingen te doen die ik leuk 
vind 

0 0 0 0 0 

 

15. Wat voor soort werk vind je leuk? 

• ____________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________ 

16. Hoeveel dagen per maand zou je vrijwilligerswerk willen doen? 

17. Wat is de reden dat je vrijwilligers werk doet? 

____________________________________________________________________________ 

 


	Vragenlijst vrijwilligers

