
Vrijwilligersbeleid Stichting Optimaal Lokaal  
 
Bij besluit van het bestuur van de Stichting Optimaal Lokaal is op 8 november 2021 dit 
vrijwilligersbeleid vastgesteld.  
 
Vrijwilliger  
Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht voor de Stichting Optimaal 
Lokaal. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een kleine 
vergoeding tegenover.  
 
Geen vrijwilliger  
In de volgende gevallen ben je geen vrijwilliger: 

• Je doet de werkzaamheden voor je beroep. 
• De vergoeding die je voor het werk krijgt, is geen vrijwilligersvergoeding. Dat wil 

zeggen dat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van 
het werk.  

 
Indeling vrijwilliger  
De Stichting onderscheidt 2 soorten vrijwilligers. De incidentele vrijwilliger en de structurele 
vrijwilliger.  
 

1. Structureel - actief binnen een werkgroep of als regelmatige vrijwilliger. 
2. Incidentele vrijwilligers - in de uitvoering van een incidentele activiteit. 

 
1. Structurele vrijwilliger Stichting Optimaal Lokaal:  

• Is een vrijwilliger waarmee een schriftelijke vrijwilligers overeenkomst is 
afgesloten.  

• Is een vrijwilliger die met regelmaat in een bepaalde frequentie wordt 
ingezet.  

• Is een vrijwilliger waarvan in principe verwacht wordt dat deze na een oproep 
inzetbaar is.  

• Is een vrijwilliger die een vrijwilligersvergoeding ontvangt.  
• Vrijwilligerswerk is voor deze vrijwilliger niet geheel vrijblijvend.  

 
2. Incidentele vrijwilliger Stichting Optimaal Lokaal:  

• Is een vrijwilliger die af en toe inzetbaar is.  
• Is een vrijwilliger die gevraagde inzet af kan wijzen.  
• Is een vrijwilliger waarmee geen vrijwilligers overeenkomst bestaat. 

 
Vrijwilligersovereenkomst  
Met de vrijwilligers van de categorie 1 en 2 wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.  
 
De Bestuursleden van de Stichting zijn ook vrijwilliger. De bestuursleden ontvangen geen 
andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatige 
bestuursvergoeding. 
 



De eventuele vergoeding voor de vrijwilliger is in lijn met de fiscale mogelijkheden, waarbij 
voor de structurele vrijwilliger de hoogte van de vergoeding wordt opgenomen in de 
vrijwilligersovereenkomst. In geval van noodsituaties een besluit wordt genomen door het 
bestuur van de Stichting.  
 
Attenties  
Het bestuur verzorgt jaarlijks kleine attentie(s) voor alle vrijwilligers.  
 
Persoonlijke aandacht  
De Stichting houdt een tot twee per jaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Hiermee 
worden betrokkenheid en motivatie gestimuleerd, de mogelijkheid geboden om kennis en 
ervaringen te delen, en wordt de mogelijkheid tot gesprek tussen vrijwilligers onderling 
gecreëerd.  
 
Persoonsgegevens en privacy  
De Stichting zorgt voor een uniforme administratieve vastlegging van haar vrijwilligers met 
NAW-gegevens, inzicht in de soort vrijwilliger, rol en (vereiste) opleiding. De Stichting 
verwerkt persoonsgegevens van haar vrijwilligers. Het privacy beleid van de Stichting 
Optimaal Lokaal is hierop van toepassing. Dat beleid voldoet aan de AVG en is opvraagbaar 
bij het bestuur en in te zien op de website:  
 
Verzekering 
Voor de vrijwilligers is er door de Stichting geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
 


