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Voorwoord 
 

‘Geloven in Groei’ 
 

Motto van het bisdom s ’Hertogenbosch 

In het beleidsdocument ‘Groeien in geloof en geloven in groei’  van 2009 heeft het bisdom van  

s’ Hertogenbosch verwoord hoe zij in de toekomst haar parochies gestalte wil gaan geven. Uit dit 

beleidsdocument het volgende citaat:  
1 ‘Sinds 450 jaar vindt de geloofsbeleving en geloofsoverdracht plaats binnen het kader van het 

bisdom van ’s-Hertogenbosch. Het denken over nieuw beleid is begonnen met de vraag hoe onze 

Kerk een opening kan maken naar de toekomst. De huidige geseculariseerde maatschappij stelt 

de Kerk voor nieuwe uitdagingen. Met een teruggang van kerkbezoek en roepingen, vergrijzing 

en een overcapaciteit aan kerken is een situatie ontstaan die vraagt om herbezinning. Doorgaan 

op dezelfde weg is niet heilzaam. 

Om te mogen groeien in geloof en te blijven geloven in groei richten wij in ons bisdom nieuwe 

parochies op. In ons bisdom zien wij de nieuwe parochie als een krachtig instrument waardoor de 

Kerk geloof kan wekken, zingeving toegankelijk kan maken en de gelovigen kan helpen hun 

geloof op een dusdanige wijze te beleven dat het missionair kan zijn en dienstbaar aan de 

opbouw van heel de samenleving. De nieuwe parochies zijn plaatsen om te groeien in geloof en 

te geloven in groei’.  

 

Beleid in uitvoering 
2 Dr. Stijn v.d. Bossche constateert in zijn inleiding dat ‘geleidelijk duidelijk wordt dat de aan de 

gang zijnde reorganisatie van parochies niet alleen gaat over een proces van schaalvergroting 

van een zelfde soort parochie zoals we die tot op heden hebben gekend. Niet alleen de maat van 

de gemeenschap moet dus anders, maar ook en vooral de wijze waarop de gemeenschap gestalte 

krijgt. Wat aanvankelijk herstructurering lijkt, wordt dan het tot stand komen van een nieuwe 

invulling van wat parochie zijn betekent. Als je evolueert van één dorp met één parochie en één 

pastoor, naar zeven dorpen met één parochie, kan je dus niet langer op de zelfde wijze een 

christelijke gemeenschap vormen en parochieorganisatie zijn’.  

Dat vraagt een andere zienswijze en aanpak en daarom is in de uitvoering van het nieuwe bisdom 

beleid in 2010 als extra praktische ondersteuning gericht op de vrijwilligers voor de fuserende 

parochies, plaats gemaakt voor het driejarig project ‘Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe 

parochies’.  

De RK Kerk is een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland, en de vele vrijwilligers 

die werkzaam zijn in de parochies zijn dus een belangrijke groep in de reorganisatie daarvan. 

Naast de inhoudelijke veranderingen van een reorganisatie is de praktijk vaak nog lastiger 

uitvoerbaar. Hoe stimuleer en begeleid je het veranderingsproces voor parochianen en 

vrijwilligers en hoe organiseer je deze nieuwe samengestelde groep ‘arbeidskrachten’. Vooral de 

praktische omslag van het komen tot constructieve gedachten en aanpak, het maken van een 

vrijwilligersbeleid en het toepassen hiervan om uiteindelijk deze belangrijke groep mee te kunnen 

nemen in de fusie, vormt de uitdaging en vraagt veel tijd. Men vroeg in de parochies om 

handvatten, richtlijnen en heldere voorbeelden en soms een steuntje in de rug.  

En door deze inspanningen en de samenwerking met verschillende parochies ontstond daarop dit 

handboek, opdat zoveel mogelijk parochies gebruik kunnen maken van de opgedane praktische 

kennis van anderen. 

 

                                                           
1
 Beleidsdocument ‘Groeien in geloof en geloven in groei’ - Bisdom van ’s Hertogenbosch - 2009 

2
 Gedachten uit de inleiding Dr. Stijn Van Den Bossche voor de Diocesane Lekenraad - Bisdom van ’s Hertogenbosch - 2013 
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Inleiding 

In het project ‘Stimulering Vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies’ staat de organisatie rondom 

de vrijwilliger in de parochie centraal. Tijdens de fusies en de ontwikkelingen in de kerk heen 

komt vroeg of (soms te) laat de ‘noodkreet’: en de vrijwilligers dan!!! 

Vanuit bestuur, pastoraal team en/of vrijwilligers gaat men soms daadkrachtig, soms aarzelend 

aan de slag om het vrijwilligerswerk in hun parochie in goede banen te leiden.  

Alle goede en minder goede ervaringen van de parochies in de afgelopen periode laten wel een 

beeld zien van een grote betrokkenheid op elkaar, maar ook het niet tegen de stroom op kunnen 

roeien. ‘Oude’ vrijwilligers haken af, maar ook nieuwe vrijwilligers staan op en voorzichtig worden 

er nieuwe initiatieven geboren.  

‘Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!’ 

De vrijwilligers vormen de grootste groep ‘arbeidskrachten’ in een parochie. Zij vormen de basis 

in de continuïteit van alle activiteiten. Zij verdienen daarom aandacht en een goede organisatie. 

Dat is een beleidskeuze die genomen en gedragen moet worden door het bestuur en pastoraal 

team en begeleid kan worden door de pastoraats- en contactgroepen of contactpersonen in de 

verschillende ‘oude parochies’. Wanneer er op tijd begonnen wordt met het organiseren van het 

vrijwilligerswerk wordt het fusieproces versterkt en komt er meer betrokkenheid bij de 

vrijwilligers. Het  serieus genomen weten in het fusieproces geeft die erkenning en vermindert 

het risico van uitvallers. 

Deze zorg voor vrijwilligers bestaat uit twee onderdelen: 

 De organisatie van het vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies: “de officiële kaders” 

      vastgelegd in een passend vrijwilligersbeleid. 

 Het proces vrijwilligerszorg in de nieuwe parochies: “het mensenverhaal”,  

  in de zorg voor elkaar groeien naar eenheid. 

 

Resultaten van het project in het ‘Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk’. 

De opdracht voor dit project was helder, maar niet eenvoudig te realiseren. Werken in parochies 

is maatwerk en een voortdurend zoeken en herkennen van (on)mogelijkheden. 

Het project heeft naast de daadwerkelijke ondersteuning in de parochies zelf ook een aantal 

praktische handvatten opgeleverd die verzameld zijn in dit handboek. Aan de hand van de vragen 

uit de parochies is het door verschillende parochies geschreven voorbeeldmateriaal bijeen 

gebracht rondom vijf thema’s: vrijwilligersbeleid, vrijwilligerszorg, kerksluitingen, publiciteit, 

verzekeringen en vergoedingen. Het voorbeeldmateriaal is ‘praktijk-proof’ en toe te passen in de 

nieuwe parochies van het bisdom ’s Hertogenbosch en mogelijk voor andere bisdommen. 

De opzet van het handboek is eenvoudig. De thema’s worden in delen kort toegelicht met tips en 

trucs. Met het veelal geanonimiseerde voorbeeldmateriaal kunt u direct aan de slag en het  

aanpassen aan de situatie van uw eigen parochie.  

De digitale versie van het handboek kunt u vinden op:  

www.bisdomdenbosch.nl/diaconie -  Vrijwilligerswerk in de kerk. 

 

Dank jullie wel!.  

Tenslotte past hier van harte - een heel groot ‘dank je wel’ -  aan alle vrijwilligers, pastoraal 

teams, besturen in de parochies en bisdom collega’s die aan het handboek hebben bijgedragen. 

Dank ook aan het Skanfonds die dit project mede mogelijk heeft gemaakt, ook door het 

meebewegen in de veranderende omstandigheden en vraag vanuit de dagelijkse praktijk. 

oktober 2013, 

Marie-Jeanne Zuidervaart 

Bisdom s’ Hertogenbosch 
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Deel 1: Vrijwilligersbeleid een kwestie van organisatie 

Kerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers 

zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. 

Daarom zijn zowel de parochie als de medewerkers gebaat bij een werkbare structuur, een 

positief klimaat en een stimulerende stijl van leiding geven. 

 

Tips en trucs 

We zijn als parochie zelf verantwoordelijk voor het aantrekkelijk maken en het goed organiseren 

van onze  organisatie zodat mensen graag bij ons een klus willen klaren. Parochies kunnen hierbij 

aan de volgende punten denken: 

 Vrijwilligerswerk moet blijvend een belangrijk punt van aandacht zijn voor het 

parochiebestuur en het pastoraal team met een eigen portefeuillehouder. 

 Na de parochiefusies is het in het vergrote werkgebied van de nieuwe parochie noodzakelijk 

om in regelmatig contact te blijven met alle vrijwilligers in alle parochiegemeenschappen. 

Bestuur en pastoraal team zullen de inhoudelijke verdeling moeten maken over wat centrale 

of decentrale activiteiten kunnen worden in de NP. Een nieuwe parochie betekent een andere 

manier van werken, van samenwerken ook. Voor het vrijwilligerswerk betekent dat dit ten 

dele anders georganiseerd gaat worden: een deel van het vrijwilligerswerk zal 

geconcentreerd worden rondom een nieuw centrum en een ander deel van het 

vrijwilligerswerk zal juist dicht bij de contactgroepen rond de kerken in wijken en dorpen 

gestalte krijgen.  

 Het vrijwilligerswerk zal zichtbaar in de kerken in wijken en dorpen georganiseerd moeten 

worden. Dat kan o.a. door het aanstellen van goed bereikbare - lokale - contactperso(o)n(en) 

voor de vrijwilligers die als oog en oor functioneren namens de parochieorganisatie.  

 Door concrete (afgebakende) klussen te formuleren, zoveel mogelijk gebaseerd op de vragen 

en noden in de huidige maatschappij en individu.  

 Er zal aandacht moeten zijn voor de vorming van vrijwilligers.  

 In iedere parochie zou een passend vrijwilligersbeleid geformuleerd moeten worden waarin 

aandacht is voor vrijwilligerszorg, verzekeringen en andere basisvoorwaarden. Het 

vrijwilligersbeleid zal ook regelmatig geëvalueerd moeten worden.  

 

Meer informatie en voorbeelden 

1.1. Er zijn verschillende voorbeelden van vrijwilligersbeleid die op dit moment door gefuseerde     

parochies gebruikt worden. Het zijn uitwerkingen die passen bij de specifieke situaties van 

deze parochies. Deze voorbeelden kunt u gebruiken en aanpassen aan de organisatie van uw 

eigen parochie.  

 1.1.1: Vrijwilligersbeleid voorbeeld parochie Deurne (2012)  blz. 11 

 1.1.2: Vrijwilligersbeleid voorbeeld parochie Eindhoven-noord (2012) blz. 15 

 1.1.3: Vrijwilligersbeleid voorbeeld parochie Tilburg-centrum (2011) blz. 19 

1.2. Een handige checklist om een (concept)vrijwilligersbeleid te toetsen blz. 25 

1.3. Voorbeeld attentiebeleid voor vrijwilligers (2013)    blz. 27 



Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk 

10 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.1: Vrijwilligersbeleid voorbeeld parochie H. Willibrord Deurne 

Geloven met hart en handen - Parochie Heilige Willibrord Deurne 

 
Een parochie is in principe een vrijwilligersorganisatie. Parochianen worden gestimuleerd 

om als vrijwilliger actief te zijn vanuit het christelijk uitgangspunt, dat allen samen met 

hart en handen naar vermogen de gemeenschap dragen en opkomen voor elkaar.  

Geloven met hart en handen is het motto van onze parochie. Er zijn heel wat mensen 

actief, als kerkganger, begunstiger en vrijwilliger in een of meer van de vele 

werkgroepen. Aan deze dienst aan de gemeenschap kan veel voldoening beleefd worden.  

Dat wat de vele vrijwilligers op talloze terreinen rond de kerken verrichten wordt door de 

parochie bijzonder gewaardeerd. Daarom hebben we ons vrijwilligersbeleid nog eens 

bekeken en op papier gezet. Zo weten onze vrijwilligers waar ze aan toe zijn, wat er van 

hen verwacht wordt en wat zij van de parochie kunnen verwachten. 

Wij hopen dat dit beleid bijdraagt aan een prettige werkomgeving, waarin velen 

gelegenheid krijgen om te geloven met hart en handen. 

 

Namens parochiebestuur, pastoraatsgroep en medewerkers parochiecentrum 

pastoor Paul Janssen 

 
Wat mogen vrijwilligers van de parochie verwachten? 
 
Het werk van de vrijwilligers is nauw verbonden met en staat in dienst van het beleid dat 

de platforms samen met het bestuur en de pastoraatsgroep uitzetten en tot uitvoer 

brengen.  

Vijf begrippen maken helder wat vrijwilligers van de parochie mogen verwachten: 

- Binnenkomen 

- Begeleiden 

- Belonen 

- Behouden 

- Beëindigen 

We werken ze hieronder uit. 

Binnenkomen 
Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Vacatures zijn in het Parochiecentrum in te 

zien. Ook worden deze via de Nieuwsbrief bekend gemaakt. 

Parochianen kunnen zichzelf als vrijwilliger bij een werkgroep aanmelden of in overleg 

met pastoraatsgroep, bestuur of Parochiecentrum een keuze voor een werkgroep maken.  

De parochie kan ook actief vrijwilligers werven. In de praktijk zullen werkgroep leden 

vaak zelf actief mensen zoeken en benaderen om hun groep uit te breiden of aan te 

vullen.  

De contactpersoon van de werkgroep draagt zorg voor een intakegesprek met een 

nieuwe vrijwilliger. Hierin wordt de taak van de vrijwilliger in de werkgroep uitgelegd en 

afgebakend. De vrijwilliger krijgt ook een exemplaar van het vrijwilligersbeleid van de 

parochie aangereikt. 

In het intakegesprek wordt een proefperiode van bv. drie maanden afgesproken, waarin 

wederzijds gezegd kan worden of de samenwerking bevalt of niet. In de praktijk zal de 

samenwerking vaak stilzwijgend worden voortgezet. De contactpersoon zorgt ervoor dat 

de gegevens van de nieuwe vrijwilliger doorgegeven worden aan het Parochiecentrum. 

 

Begeleiden 
De begeleiding van de vrijwilligers gebeurt in principe door de werkgroep leden of de 

contactpersoon van de werkgroep.  De werkgroepen werken nauw samen met de 

pastoraatsgroep, het parochiebestuur en/of het Parochiecentrum. 
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De platforms Liturgie, Catechese en Diaconie houden contact met de werkgroepen via de 

contactpersonen.  

Vragen of opmerkingen kunnen neergelegd worden bij de contactpersoon van de 

werkgroep, het platform waaronder de werkgroep valt, de pastoraatsgroep, het 

parochiebestuur of het Parochiecentrum. 

Vrijwilligers zijn verzekerd via het bisdom van  

‘s-Hertogenbosch met een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Ook is de 

parochie aangesloten bij de vrijwilligerspolis van de gemeente Deurne die vier 

verzekeringen kent: een aansprakelijkheids-, ongevallen-, ongevallen-inzittenden- en 

persoonlijke eigendommenverzekering. 

Om steeds de juiste gegevens van de vrijwilligers beschikbaar te hebben, is het van 

belang dat mutaties door de contactpersoon worden doorgegeven aan het 

Parochiecentrum. 

Noodzakelijk te maken kosten kunnen bij het Parochiecentrum gedeclareerd worden, 

door het invullen van een declaratieformulier en daaraan een aankoopbon te hechten. 

Kleine bedragen worden contant uitbetaald, grotere bedragen worden bij voorkeur 

overgemaakt. Voor grotere bedragen is overleg vooraf gewenst en soms goedkeuring 

door het bestuur vereist. 

 

Belonen 
Soms geven vrijwilligers aan, dat zij geen beloning voor hun werkzaamheden hoeven. 

Bestuur en pastoraatsgroep hechten er echter aan om enkele malen per jaar uitdrukkelijk 

het belang van het vrijwilligerswerk uit te spreken.  

Jaarlijks sturen zij als blijk van waardering een Paaskaart naar de vrijwilligers.  

Rond 7 november, het patroonsfeest van de heilige Willibrord, is er een dank-je-wel-

avond waarvoor de vrijwilligers worden uitgenodigd.  

Aan werkgroepen waarin kinderen actief zijn (kinderkoren en misdienaars), geeft de 

parochie jaarlijks een bepaald bedrag per persoon voor een gezellige activiteit als dank je 

wel.  

Om ervoor te zorgen dat ook alle vrijwilligers een Paaskaart ontvangen of worden 

uitgenodigd voor de dank-je-wel-avond, is het nodig dat de contactpersoon wijzigingen in 

de werkgroep doorgeeft aan het Parochiecentrum. 

Aan jubilea binnen een werkgroep, verjaardagen of persoonlijke feestmomenten wordt 

parochie breed in principe geen aandacht gegeven. Deze kunnen uiteraard wel binnen de 

werkgroep gevierd worden. 

 

Behouden 
Uiteraard zijn belonen en begeleiden belangrijke factoren om vrijwilligers te behouden. 

Daarbij moet zo goed mogelijk aangesloten worden bij motivatie, wensen en behoeften 

van vrijwilligers. Deze kunnen heel verschillend zijn.  

Vanuit de parochie wordt de nodige toerusting aangeboden. Deze kan ook vanuit de 

werkgroep gevraagd worden. 

Het is belangrijk dat binnen de werkgroep tevredenheid of ontevredenheid kan worden 

uitgesproken. De contactpersoon mag hierop attent zijn. Ook de platforms zullen 

regelmatig informeren hoe het gaat. 

Als vrijwilligers willen veranderen van werkgroep, krijgen zij hiervoor de gelegenheid.  

 

Beëindigen 
Soms zal het werk beëindigen, omdat de afgesproken taak is vervuld. Soms zal een 

vrijwilliger ervoor kiezen op te houden met vrijwilligerswerk. Soms kan het nodig zijn dat 

vanuit de parochie aan een vrijwilliger wordt gevraagd een taak te beëindigen.  

In alle gevallen is een afsluitend gesprek met de contactpersoon van de werkgroep 

gewenst. Het is belangrijk om op een goede manier uiteen te gaan. De parochie kan ook 

veel leren van vrijwilligers die het werk beëindigen. Door hun informatie kunnen 

eventuele knelpunten worden weggenomen. Zo kan de organisatie worden verbeterd. 
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Vanuit het parochiebestuur wordt een dank-je-wel-brief gestuurd aan de 

afscheidnemende vrijwilliger. De contactpersoon van de werkgroep seint hiertoe het 

bestuur in. 

Vrijwilligers die stoppen worden in principe uitgenodigd voor de volgende dank-je-wel-

avond. Los daarvan kan een werkgroep ook zelf een moment kiezen om afscheid van de 

vrijwilliger te nemen.  

De contactpersoon zorgt ervoor dat de wijziging binnen de werkgroep wordt doorgegeven 

aan het Parochiecentrum. 

 

Wat mag de parochie van vrijwilligers verwachten? 

Algemeen mag de parochie van elke vrijwilliger het volgende verwachten: 

Motivatie 
Ieder zal een eigen motivatie hebben. Iemand kan vrijwilligerswerk doen voor Onze Lieve 

Heer, voor de kinderen, om in de buurt actief te zijn, vanuit traditie, plichtsgevoel, als 

hobby of passie. Mensen kunnen gemotiveerd zijn omdat zij zelf plezier en voldoening 

beleven aan het werk dat zij doen of omdat zij graag iets voor de ander willen 

betekenen.  

 

Collegialiteit 
Vrijwilligerswerk is nooit een soloactiviteit. Altijd zijn er anderen bij betrokken. De 

parochie hecht aan een goede samenwerking. 

 

Voorbereiding 
Van vrijwilligers mag verwacht worden dat zij zich verdiepen in de taak die zij hebben en 

de achtergronden daarvan. Soms zijn bepaalde kennis en vaardigheden noodzakelijk om 

het werk te kunnen doen. 

 

Toerusting 
Een eerste toerusting zal vanuit de kennis en ervaring van de werkgroep zelf komen. Om 

deze te verdiepen kan aanvullende of regelmatige toerusting nodig of wenselijk zijn. 

Vanuit de parochie kan deze worden aangeboden, waarbij verwacht mag worden dat de 

betrokken vrijwilligers hieraan ook deelnemen. Vanuit de werkgroepen kan ook om 

concrete toerusting gevraagd worden. 

 

Zorgvuldigheid 
Elke taak, hoe groot of klein ook, op de voorgrond of achter de schermen, is belangrijk. 

Een zorgvuldige uitvoering van de taken is dan ook gewenst. 

 

Discretie 
Sommige activiteiten of gesprekken vragen om discretie en geheimhouding. Wij 

verwachten dat vrijwilligers hier zorgvuldig mee omgaan. In sommige gevallen kan een 

geheimhoudingsverklaring gevraagd worden. 
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1.1.2: vrijwilligersbeleid voorbeeld parochie St. Petrus Stoel Eindhoven- noord  

Inleiding 
 

De R.K. Parochie ….. is per … ontstaan door samenvoeging van de Parochies …….. 

Als gevolg daarvan is, naar het oordeel van het parochiebestuur, de noodzaak aanwezig 

om voor de bijna ….. medewerkenden, veelal vrijwilligers, één passend en helder 

vrijwilligersbeleid vast te stellen. 

 

1.  Algemeen 
 

a. Doelen van de parochie 

Met de samenvoeging tot één parochie wordt beoogd het in stand houden en 

vitaliseren van een rooms katholieke geloofsgemeenschap; het goed functioneren van 

de daartoe benodigde pastorale werkgroepen en commissies; het waarborgen van de 

continuïteit van de pastorale zorg en liturgie en het hierin actief deelnemen van 

parochianen die hun medeverantwoordelijkheid voor het samen kerk zijn serieus 

nemen en bereid zijn daartoe onderling samen te werken en zich gelovig te laten 

vormen en toerusten. 

b. Organisatieschema (……invullen naar eigen situatie). 

Met inachtneming van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie 

van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland is bijgaand een organisatieschema 

(bijlage …) vastgesteld. Er is een bestuur, … een pastoraatsgroep, een ….aantal 

coördinatoren/verantwoordelijken per toren/dorp (met vervangers), een 

parochiesecretariaat, een aantal bestuurscommissies, een groot aantal 

werkgroepen/commissies en personen die individueel taken verrichten  

Dit alles onder de bezielende leiding van de pastoor/voorzitter. 

 

2. Visie en beleidsuitgangspunten 
 

a. Definitie van vrijwilligerswerk: Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd 

verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten diensten van anderen of de 

samenleving. 

b. Betekenis van vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn van groot belang. In onze parochie zijn honderden vrijwilligers 

werkzaam. Zonder deze vrijwilligers zou de parochie niet zo levendig en actief zijn als 

ze nu is. 

Het is dus zaak om voor alle vrijwilligers een klimaat te scheppen waarbinnen zij goed 

kunnen functioneren. 

c. Rol van vrijwilligers   

Gelet op de aard van de activiteiten kunnen de vrijwilligers in drie groepen worden 

onderscheiden: het beleidskader, het doe-kader en het projectkader.  

- Het beleidskader omvat de bestuurslaag: de leden van het bestuur en de 

bestuurscommissies.  

- Het doe-kader betreft de vrijwilligers die, al dan niet in 

werkgroep/commissieverband (waaronder ook de koren), uitvoerende taken 

verrichten om de parochie goed te laten functioneren 

- Het projectkader wordt gevormd door de vrijwilligers die inhoudelijke taken 

vervullen op het gebied van liturgie, catechese, diaconie en 

gemeenschapsopbouw. Deze vrijwilligers zijn werkzaam in werkgroepen.  

d. Al deze taken vragen voor alle betrokkenen een goede toerusting, een duidelijke 

werkstructuur en een helder beleidsmatig kader met voldoende bestuurlijke en 

inhoudelijke aandacht.   
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3. Taken (….werkwijze aanpassen aan organisatie) 
 

In het bestuur en het pastoraal team is de portefeuille vrijwilligers ondergebracht bij 

minimaal een persoon.  

Iedere werkgroep/commissie heeft een contactpersoon als aanspreekpunt voor het 

(dagelijks) bestuur, pastoraatsgroep, coördinatoren per toren/dorp, andere werkgroepen 

en commissies; 

De contactpersoon van een werkgroep/commissie maakt, waar nodig in overleg met de 

pastoraatsgroep/coördinatoren en eventueel in samenspraak met de 

werkgroep/commissie zelf, een taakomschrijving; 

De omschrijvingen van de structurele werkzaamheden worden verzameld in een 

handboek, mede ter informatie van andere werkgroepen/commissies, de 

kerkcoördinatoren, de pastoraatsgroep en het bestuur; 

Daarnaast wordt een korte omschrijving gemaakt van de werkzaamheden en activiteiten 

gedurende  een kalenderjaar (jaarplan); 

Een werkgroep/commissie streeft naar een evenwichtige verdeling van het werk onder de 

deelnemende vrijwilligers; 

De contactpersoon houdt de lijst van de werkgroep-/commissieleden bij en geeft de lijst 

en de mutaties door aan de betreffende coördinator/verantwoordelijke per toren/dorp. 

De coördinator geeft de lijst en de mutaties vervolgens door aan het 

parochiesecretariaat. 

Ten slotte: Zorg voor vrijwilligers kost veel tijd als je het goed doet! Deze tijd van 

schaarste van vrijwilligers vraagt extra inspanningen voor nieuwe initiatieven en 

zorgvuldige begeleiding. 

Mogelijk voorstel zou kunnen zijn om met de vertegenwoordiger van het bestuur, 

pastoraal team en de coördinatoren een werkgroep vrijwilligers te vormen om alle 

werkzaamheden voor de vrijwilligers accuraat, met korte lijnen uit te voeren. Als het 

gaat om begeleiding, evaluatie, scholing, werving van nieuwe vrijwilligers, ontwikkelen 

van nieuwe initiatieven en communicatie. 

 

4. Procedure om vrijwilligers te werven en selectiecriteria  
 

a. Het bestuur, pastoraal team, coördinatoren, de commissies en de werkgroepen zorgen 

in  eerste instantie zelf voor de invulling van vacatures of uitbreiding; 

b. Wanneer men er niet in slaagt in een vacature of uitbreiding te voorzien, wordt door 

de werkgroep vrijwilligers/coördinatoren via het parochieblad, de vrijwilligerscentrale 

of anderszins een oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te betrekken bij de 

parochiële werkzaamheden. Zij bemiddelen de nieuwe vrijwilliger naar haar/zijn 

activiteit  en contactpersoon van de werkgroep/commissie. 

c. Van (nieuwe) vrijwilligers wordt verwacht dat zij: 

1. beschikken over de voor het werk benodigde kennis en vaardigheden of bereid  zijn 

zich deze eigen te maken; 

2. gemaakte afspraken nakomen. Het werk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend; 

3. kunnen samenwerken in teamverband; 

4. open staan voor begeleiding en instructies; 

5. het persoonlijk belang ondergeschikt maken aan het gemeenschappelijk  

belang van de parochie en loyaal zijn aan de parochie; 

6. een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van de   

geloofsgemeenschap; 

7. integer zijn en verantwoordelijkheidsbesef hebben. 

 

5. Inwerken en begeleiden van vrijwilligers 
 

a. Nieuwe vrijwilligers wordt, na een kennismakingsgesprek met de betreffende 

contactpersoon en indien gewenst na een korte inwerkperiode, een individuele en/of 

groepsgewijze begeleiding aangeboden. Van geval tot geval wordt bezien door wie de 

begeleiding zal plaatsvinden. Daarnaast kan, bij de uitvoering van het werk, 
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desgewenst praktische hulp en/of advies worden gegeven door de contactpersoon of 

andere leden van de werkgroep; 

b. Na enkele maanden kan, wanneer dat vooraf wordt afgesproken, een evaluatiegesprek 

met de contactpersoon volgen om van beide kanten te bezien of het werk bevalt met 

registratie en/of terugkoppeling. 

 

6.  Organisatorische voorwaarden en regelingen  
 

a. Verzekeringen. 

Vrijwilligers zijn tijdens de uitvoering van hun werk verzekerd voor wettelijke 

aansprakelijkheid en voor ongevallen door middel van collectieve verzekeringen. Een 

schade of ongeval dient altijd meteen te worden gemeld aan het bestuur en 

coördinatoren 

b. Onkostenvergoedingen op declaratiebasis. 

1. De kerkcoördinatoren en werkgroep/commissiecontactpersonen mogen onkosten 

vergoeden, mits voldoende budget is opgenomen in de door de penningmeester 

van het parochiebestuur goedgekeurde begroting respectievelijk het jaarplan van 

de werkgroep/commissie. In dit budget worden ook de kosten van de 

“aangeklede” evaluatiebijeenkomsten opgenomen; 

2. Bij te verwachten overschrijding van het budget wordt vooraf voor het doen van 

uitgaven toestemming gevraagd aan de penningmeester van het parochiebestuur.   

c. Vrijwilligersvergoedingen 

Uitgangspunt is dat geen vergoedingen worden gegeven, maar wanneer een 

vrijwilliger hierom verzoekt leggen de betreffende coördinator en de penningmeester 

een voorstel hierover voor aan het dagelijks bestuur.  

De per …….. toegekende vergoedingen zijn persoonsgebonden.  

d. Attentiebeleid. 

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het attentiebeleid. 

1. Felicitatiekaart namens bestuur en pastoraatsgroep bij verjaardag; 

2. Paaswens; 

3. Felicitatiekaart bij geboorte van kinderen (na ontvangst geboortekaartje); 

4. Attentie bij langdurige ziekte; 

5. Condoleancekaart bij overlijden van gezinsleden; 

6. Condoleancekaart + 2 vieringen bij overlijden; 

7. 12 ½ jarig (dienst)jubileum: kaars + bloemen; 

8. 25 jarig dienstjubileum: zilveren speld + bloemen; 

9. 40/50 jarig dienstjubileum: gouden speld + bloemen; 

10. Beëindiging wegens ziekte: attentie + schriftelijke dankbetuiging; 

11. Beëindiging na langdurige periode: attentie + schriftelijke dankbetuiging; 

12. Eenmaal per twee jaar een vrijwilligersfeest; 

13. Eenmaal per jaar het Ceciliafeest voor koorleden; 

14. Jaarlijks een uitstapje c.a. voor de misdienaars. 

15. Huwelijksjubilea: bloemetje (na ontvangst aankondiging) 

e. Consumpties. 

De parochie stelt koffie en thee gratis ter beschikking van de vrijwilligers. 

f. Gebruik van accommodaties.  

Vrijwilligers kunnen, in overleg met de betreffende coördinator, de beschikbare 

parochiële ruimten gebruiken voor vergaderingen, bijeenkomsten en repetities die 

verband houden met hun werkzaamheden binnen de parochie. 

g. Arbozorg. 

De wet op de arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) bevat voorschriften die er op gericht 

zijn om de werkomstandigheden te optimaliseren met het oog op het welzijn, de 

gezondheid en de veiligheid van allen die in een organisatie verblijven. Van het 

bestuur mag worden verwacht dat zij de risico’s van de werkzaamheden inschat, 

passende maatregelen neemt om ongevallen te voorkomen en voor een goede 

ondersteuning bij de uitvoering van het werk zorgt. Ook vrijwilligersorganisaties, zoals 
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onze parochie, vallen onder deze wet omdat de begrippen werknemer en werkgever 

ruim zijn in die zin dat ook vrijwilligers en bezoekers eronder vallen.  

De vrijwilligers die daarvoor, gelet op hun werkzaamheden, in aanmerking komen 

beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van de aard van de 

werkzaamheden zijn dat schoenen met stalen neuzen, handschoenen, 

oorbeschermers, veiligheidsbril en een zaagbroek. 

Elke kerklocatie beschikt over een complete en up-to-date EHBO-doos. 

 

7.  Interne communicatie en informatie  
 

a. Een vertegenwoordiging van de pastoraal team/ coördinatoren zal periodiek overleg 

plegen met (eventueel gezamenlijke) vertegenwoordigingen van de werkgroepen; 

b. ‘De nieuwe werkgroep vrijwilligers’ met een vertegenwoordiging van het 

bestuur/pastoraal team/ en coördinatoren zal eenmaal per jaar overleg plegen met 

de (eventueel gezamenlijke) contactpersonen van de werkgroepen/commissies; 

c. De contactpersonen van de werkgroepen/commissies beschikken over een overzicht 

met relevante gegevens van de bestuursleden en de leden van de pastoraatsgroep 

alsmede van het parochiesecretariaat en de kerkcoördinatoren; 

d. De werkgroep vrijwilligers streeft er naar om periodiek een nieuwsbrief voor de 

vrijwilligers te realiseren; 

e. Nieuwe vrijwilligers ontvangen desgewenst een informatiepakket, waarin onder 

meer, voor zover aanwezig, zijn opgenomen het pastoraal beleidsplan, het pastoraal 

werkplan, het organisatieschema, de taakomschrijving van de betreffende werkgroep 

en het in lid c. genoemde overzicht; 

Dit informatiepakket is in ieder geval in het bezit van de contactpersonen van de 

werkgroepen  

f. De werkgroep vrijwilligers kan algemene informatieavonden organiseren. 

 

8.  Deskundigheidsbevordering en scholing  
 

Het bestuur of de werkgroep vrijwilligers maakt aan de vrijwilligers bekend welke 

toerustingsmogelijkheden er zijn; 

Vrijwilligers kunnen aan de werkgroep vrijwilligers: de coördinator, de pastoor, en het 

bestuur ondersteuning vragen voor deskundigheidsbevordering of om bemiddeling 

daarin; 

Scholingskosten die een vrijwilliger moet maken voor deskundigheidsbevordering worden 

vergoed mits het doel van de scholing en de daaraan verbonden kosten door het 

dagelijks bestuur zijn goedgekeurd.   

Opmerking: voor een nieuwe structuur kunnen leden van de werkgroep vrijwilligers 

indien nodig geschoold worden voor de werving van en begeleiding van vrijwilligers.   

 

9.  Behandeling van problemen 
 

Vrijwilligers worden bij het ontstaan van problemen in eerste instantie verwezen naar 

een gesprek met de contactpersoon van de betreffende werkgroep/commissie. De 

contactpersoon kan besluiten het probleem zelf te behandelen dan wel te laten 

behandelen door anderen, een en ander afhankelijk van de ernst van het probleem. 

Indien gewenst of nodig kan de vrijwilliger daarna een gesprek hebben met het voor die 

werkgroep verantwoordelijke bestuurslid of werkgroep vrijwilligers, de pastoraal 

werk(st)er en/of de pastoor. 

 

10.  Beëindiging werkzaamheden 
 

Wanneer een vrijwilliger aangeeft te willen stoppen met de werkzaamheden wordt door 

de contactpersoon van de betreffende werkgroep/commissie en evt. coördinator een 

beëindiginggesprek met de vrijwilliger gehouden en wordt de vrijwilliger afgemeld bij de 

registratie. 
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1.1.3: vrijwilligersbeleid - voorbeeld van parochie de Goede Herder Tilburg 

INHOUD 

INHOUDSOPGAVE          

INLEIDING           

I. VISIE OP HET VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE NIEUWE PAROCHIE  

 

II. HET VRIJWILLIGERSBELEID IN DE PAROCHIE …………………   

 De nieuwe parochie 

  Positie en verantwoordelijkheden vrijwilligers    

 Nadere uitwerking van begrippen en functies     

  

III ALGEMENE AFSPRAKEN VRIJWILLIGERS      

 1. Werving en Selectie        

 2. Inspraak en medezeggenschap      

 3. Conflicten– en geschillenregeling        

 4. Rechten en plichten        

 5. Verzekering        

 6.  Onkostenvergoeding        

 7. Scholing en vorming        

  

INLEIDING 

Het is hart verwarmend in de parochies mensen te ontmoeten die iets uitstralen, die trots 

zijn op het vrijwilligerswerk dat ze doen, die er plezier in hebben anderen te ontmoeten. 

Als je hun vraagt: wat maakt jullie geloofsgemeenschap zo bijzonder?, hoor je hen vaak 

zeggen: ‘We kunnen het goed met elkaar vinden. We hebben een pastoor die naar ons 

luistert. We hebben plezier in wat we doen’. Het kerkbeeld dat uit deze antwoorden naar 

voren komt, heeft te maken met kerk-als-gemeenschap. Er is betrokkenheid op elkaar; 

men weet zich  

verbonden met de geloofsgemeenschap; en het vrijwilligerswerk dat men doet, geeft 

vreugde. In de bijbel staat dit kerkbeeld als volgt beschreven: ‘Wij vormen tezamen het 

lichaam van christus. Als één lid lijdt, lijden allen mee. Het ook kan niet tegen de hand 

zeggen; Ik heb je niet nodig’. Evenmin kan de voet tegen het oog zeggen: ‘Ik heb je niet 

nodig’. Binnen het ene lichaam is het zelfs zo dat het kleinste en het meest kwetsbare 

met grote eer wordt behandeld (vergelijk I Corinthiërs 12, 12 en verder).Als we hiervan 

uitgaan, betekent dit voor opzetten van vrijwilligersbeleid dat we dienstbaar zijn aan 

elkaar, dat we oog hebben of krijgen voor wat er in het bijzonder onder vrijwilligers leeft.      

 

I VISIE OP HET VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE NIEUWE PAROCHIE 

 

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage in het mogelijk maken van alle activiteiten 

binnen de parochie en het bevorderen van het leefklimaat van de parochiegemeenschap. 

Hun inzet  zowel direct als indirect parochiaan gebonden is onontbeerlijk. Zij worden 

daarin begeleid door een  priester, diaken, pastorale werker, bestuur, 

vrijwilligerscoördinator of contactpersoon. 

Dit werk geschiedt door mensen die vrijwillig, in enig georganiseerd verband, onverplicht 

en onbetaald (in de zin van een arbeidscontract), doch niet vrijblijvend. Zij verlenen hun 

diensten aan parochianen en de parochiegemeenschap. 

Vrijwilligerswerk in de parochie vloeit dikwijls voort  uit de persoonlijke 

geloofsovertuiging en zich verantwoordelijk voelen voor de mensen in  de 

parochiegemeenschap. Het schept een wederzijdse betrokkenheid en verplichting  van 

organisatie en vrijwilliger  als uitdrukking van gezamenlijke waardering. De positie van 

de vrijwilliger moet  duidelijk  zijn wat voor betreft  de communicatiestructuur, de 

wederzijdse verwachtingen en de  mogelijkheden en grenzen van zowel de parochie als 

de vrijwilligers. Belangrijk is dat hierin een goed evenwicht wordt gevonden en er 

derhalve sprake is van een gezonde ruilrelatie.  

Bovenstaande visie is verder uitgewerkt in het vrijwilligersbeleid. 
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II  HET VRIJWILLIGERSBELEID IN DE PAROCHIE ‘…………..  

 

 

Speerpunt 

Kerk en 

Samenleving 

 

1.vrijwilligers 

 

Speerpunt 

Roeping 

en 

Vorming 

  

2. werkgroepen 

 

  

3. coördinator vrijwilligers 

algemeen / contactpersonen 

speerpunten /  

en of projectvrijwilligers 

 

 

 Pastoraal team en 

Bestuur 

(met 

gedelegeerde 

vrijwilligersbeleid) 

 

Ondersteuning 

door het 

secretariaat 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunt 

Jeugd en 

Jongeren 

 Speerpunt 

Huwelijk 

en gezin 

 

Nieuwe parochie 

Per (moment nader te bepalen…) is de nieuwe parochie ‘…………. een feit. De oude 

parochies ……………………… vormen samen de ………parochie ……. De activiteiten van de 

parochie worden verdeeld in 4 speerpunten. Zowel onder het bestuur als het pastoraal 

team zijn de respectievelijke speerpunten verdeeld. Ook alle (bestaande) werkgroepen 

zullen een plek vinden in een van de 4 speerpunten. Alleen de facilitaire activiteiten en 

bijbehorende werkgroepen ‘rondom de kerktorens’ worden centraal vanuit het bestuur en 

pastoraal team aangestuurd. In bovenstaand schema zijn de diverse genoemde 

begrippen uit dit hoofdstuk gepositioneerd. 
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Posities  en verantwoordelijkheden vrijwilligers. 

In dit vrijwilligersbeleid worden 4 groepen vrijwilligers onderscheiden met verschillende  

verantwoordelijkheden, taken en bijbehorende verplichtingen. 

- Vrijwilligers die ad hoc en/of gestructureerd diensten verlenen (= uitvoerder). 

- Vrijwilligers die coördinerende taken verrichten bij onder nr.1 genoemde vrijwilligers 

of groepen vrijwilligers. Dit type vrijwilliger kan ook taken uitvoeren zoals onder nr. 1 

genoemd. 

- Coördinator  vrijwilligers algemeen  beheert de uitvoering van het totale 

vrijwilligersbeleid en stuurt samen met de contactpersonen in de speerpunten de 

werkzaamheden aan van de vrijwilligers.  

- Vrijwilligers die in opdracht van het bestuur projecten begeleiden en mede uitvoeren 

behoren tot deze categorie. Deze vrijwilligers ontvangen een (van te voren 

vastgestelde) vergoeding. 

(Van de vrijwilligers van type 2 en 3 worden taken en bevoegdheden schriftelijk 

vastgelegd). 

 

Nadere uitwerking van begrippen en functies die van toepassing zijn 

- Vrijwilliger 

Een reguliere  vrijwilliger is hij/zij die zich bij de parochie heeft aangemeld voor 

vrijwilligerswerk en waarmee, na een kennismakingsgesprek afspraken zijn gemaakt 

en die indien van toepassing worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst (zie 

bijlage…). 

- Vrijwilligerswerk met een doel 

Dit zijn personen die met een specifiek doel vrijwilligerswerk verrichten. Ze gebruiken 

het vrijwilligerswerk om competenties te verwerven. Men moet hierbij denken aan 

taalstage binnen de inburgering, maatschappelijke stages of re-integratie trajecten.  

- Coördinator vrijwilligers 

Verricht alle noodzakelijke werkzaamheden binnen de parochie om het 

vrijwilligerswerk organisatorisch goed te laten verlopen. De coördinator is samen met 

een bestuurslid verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Hij 

zorgt voor de werving, selectie en begeleiding van de vrijwilligers samen met de 

contactpersonen van de parochie. 

- Contactpersoon speerpunt 

Om het vrijwilligerswerk in de uitvoering goed vorm te geven zijn er op de 4 

speerpunten een aantal contactpersonen aangesteld. De contactpersonen bieden 

begeleiding en werkondersteuning aan vrijwilligers en dragen tevens zorg voor 

voldoende overleg. Een keer per jaar vind er een individueel gesprek plaats met de 

coördinator of contactpersoon Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. (Zie bijlage 

….) 

- Secretariaat. 

Het secretariaat geeft ondersteuning aan de coördinator en contactpersonen en legt 

alles vast wat van belang is voor de parochie en de vrijwilliger. 
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III ALGEMENE AFSPRAKEN VRIJWILLIGERS 

 

De algemene afspraken met betrekking tot de onderstaande onderdelen gelden voor alle  

vrijwilligers De afspraken komen terug in de procedure tot aanname en de 

vrijwilligersovereenkomst die tussen de vrijwilliger en de coördinator vrijwilligers, 

namens de organisatie, wordt afgesloten. Deze uniforme overeenkomst  wordt standaard 

binnen de parochie gebruikt.  

 

1. Werving en selectie 

2. Inspraak en medezeggenschap 

3.. Conflicten- en geschillenregeling  

4.  Rechten en plichten  

5.  Verzekeringen  

6.  Onkostenvergoeding 

7. Scholing en vorming 

 

1. Werving en selectie 

 

Vrijwilligers kunnen zowel ingezet worden bij persoonlijke begeleiding van parochianen 

als voor taken die voortvloeien uit werkzaamheden die de parochie uitvoert. 

 

Elke aanvraag en aanmelding loopt uitsluitend via de vrijwilligerscoördinator. Deze stemt 

vraag en aanbod op elkaar af.  

Met betrekking tot de werving zal het gedelegeerde bestuurslid, in samenwerking met  

de coördinator vrijwilligers en de contactpersonen van de speerpunten, aandacht  

schenken aan het ontwikkelen van wervingsactiviteiten en actueel wervingsmateriaal. 

 

Mogelijkheden voor werving: 

het plaatsen van een advertentie in het parochieblad. 

het plaatsen van een advertentie op de mededelingenborden in de kerken. 

het informele netwerk. 

contacten ……, voor vrijwilligerswerk  

via maatschappelijke stages 

het organiseren van een open - dag voor vrijwilligers. 

het plaatsen van een gezamenlijke advertentie in regionale en wijkbladen. 

vacatureoverzicht op de website van de nieuwe parochie 

Trajecten met het UWV, sociale Zaken en re-integratiebedrijven. 

de  gezamenlijke folder over het vrijwilligerswerk binnen de  nieuwe parochie.  

 

Na het eerste contact met de potentiele vrijwilliger worden er afspraken gemaakt over de 

inhoud van de werkzaamheden. Bij het type 1 vrijwilliger (de uitvoerder) wordt de 

vrijwilliger vervolgens geregistreerd (bijlage 3) en gaat deze aan het werk. Bij de types 2 

en 3 vrijwilliger waarvan meer verantwoordelijkheden zowel inhoudelijk als 

organisatorisch zullen worden gevraagd, is er een gesprek met de coördinator 

vrijwilligers en/of contactpersoon en zullen er een aantal selectiecriteria gehanteerd 

worden voor de definitieve aanname volgt. Deze vrijwilligers zullen vervolgens een 

vrijwilligerscontract ondertekenen (bijlage 1). 

 

2. Inspraak en medezeggenschap 

 

Binnen de speerpunten worden de vorm van inspraak en gezamenlijk overleg vastge-

steld. Dit is voor vrijwilligers noodzakelijk om hun werk meer inhoud te kunnen geven, 

informatie uit te wisselen, gezamenlijk over onderwerpen na te denken en zich betrokken 

te voelen bij de parochie. De frequentie, duur en aard van het overleg zijn afhankelijk 

van de aard/omvang van het vrijwilligerswerk en het aantal vrijwilligers. De pastoor, 

priester, diaken pastoraalwerker stelt i.s.m. de vrijwilligerscoördinator de overlegvormen 
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vast. Minimaal één maal per jaar dient er een algemene themabijeenkomst/ 

jaarvergadering voor de vrijwilligers georganiseerd te worden. 

De dagelijks gang van zaken en beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de 

organisatie van het vrijwilligerswerk binnen het speerpunt berust bij de coördinator 

vrijwilligerswerk. Bij uiteindelijke beleidskwesties beslist het gedelegeerde bestuurslid.   

 

3  Conflicten- en geschillenregeling 

 

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat problemen en knelpunten in de dagelijkse 

werkzaamheden worden besproken met de contactpersoon, of wanneer deze niet 

aanwezig is de coördinator vrijwilligers. 

Conflicten en geschillen tussen vrijwilligers onderling of tussen de vrijwilliger(s) en de 

desbetreffende contactpersoon namens het speerpunt, worden eerst besproken met de 

coördinator vrijwilligers.  Wanneer er geen oplossing komt die voor beide partijen 

acceptabel is, beslist het bestuurslid en/of de pastoor na beide partijen gehoord te 

hebben.  

 

4.  Rechten en plichten 

 

De vrijwilliger verplicht zich met het aangaan van vrijwilligerswerk, de gemaakte 

afspraken met het speerpunt omtrent zijn activiteiten na te komen. 

De vrijwilliger heeft recht op goede begeleiding en de randvoorwaarden voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden moeten aanwezig zijn. 

De vrijwilliger heeft recht op informatie die voor het werk noodzakelijk is. Deze wordt via 

de daarvoor geëigende kanalen verstrekt.  

Als vrijwilliger wordt aangemerkt hij of zij  die zich als zodanig heeft aangemeld en 

waarvan de algemene gegevens zijn geregistreerd. Bij de vrijwilliger type 1 volstaat deze 

registratie. Bij type 2 en 3 zal dit verder bekrachtigd worden in een overeenkomst, 

waaraan een kopie van een geldig identiteitsbewijs is toegevoegd. Wanneer afspraken 

door de ene partij niet worden nagekomen, heeft de andere partij het recht de overeen-

komst te verbreken. 

Door de uitoefening van vrijwilligerswerk kan de vrijwilliger regelmatig in contact komen 

met persoonlijke gegevens en belangen van parochianen. Vrijwilligers hebben een 

afgeleide geheimhoudingsplicht ten aanzien van gegevens en informatie van betreffende 

parochianen ook na het beëindigen van het vrijwilligerswerk. 

Ten aanzien van de gegevens van de vrijwilligers heeft de organisatie de plicht de nodige 

privacy in acht te nemen. De persoonlijke gegevens, contracten en evaluatieverslagen 

worden op een afgesloten plaats opgeborgen. 

Indien een vrijwilliger een incident veroorzaakt of overkomt, of getuige is van een 

incident waarbij van schade of letsel sprake is, moet dit gemeld worden bij de 

betreffende contactpersoon of coördinator vrijwilligerswerk van het speerpunt.  

De vrijwilliger heeft het recht  om de nog nader aan te stellen vertrouwenspersoon in te 

schakelen bij ongewenst gedrag binnen zijn werkzaamheden op gebied van seksuele  

intimidatie, agressie, geweld en racisme. 

 

Bewijs van Goed gedrag. 

Als de vrijwilliger werkt met kinderen of jongvolwassenen dient men een bewijs van goed 

gedraagt te kunnen overleggen. 

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) geeft aan dat het gedrag van de aanvrager geen 

bezwaar is voor een bepaalde baan. Het 'Centraal Orgaan Verklaring omtrent Gedrag' 

(COVOG) is de organisatie die de verklaringen afgeeft. De verklaring is alleen geldig voor 

het bedrijf en de functie waarvoor de aanvraag is ingediend. De vrijwilligers zal zelf de 

aanvraag moeten doen. 

Hoe kan er een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd worden? 

Print het aanvraagformulier uit via ….., zoekfunctie VOG of vraag het aan bij het COVOG 

(Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag), telefoonnummer …...  De vrijwilliger 

en coördinator vrijwilligers van de parochie vullen het formulier in. De parochie moet op 

http://www.tilburg.nl/
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het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is.  

De aanvrager of een schriftelijk gemachtigde geeft de aanvraag af aan de balie van de 

stadswinkel. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. Een legitimatiebewijs is noodzakelijk,  

ook de gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen, plus een kopie van 

de aanvrager. 

Het COVOG beslist over de aanvraag en stuurt de beslissing per post naar de aanvrager. 

De parochie kan niet zelf een VOG aanvragen voor zijn werknemer. De kosten van een 

VOG bedragen 30,50 euro (te voldoen aan de balie) en worden vergoed door de 

parochie.. 

 

5. Verzekeringen  

 

De nieuwe parochie heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten in 

samenwerking met de gemeente. De nieuwe parochie zal de vrijwilliger niet aanspreken 

voor de schade welke door de vrijwilliger in de uitoefening van zijn werkzaamheden aan 

de organisatie is toegebracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de 

vrijwilliger. In dat geval zal de nieuwe parochie van haar recht op schadevergoeding 

gebruik  maken. Ook kan men eventueel teugvallen op de collectieve WA- en ongevallen 

verzekering van bisdom ’s Hertogenbosch waaronder de nieuwe parochie valt. 

 

6. Onkostenvergoeding 

 

De vrijwilliger ontvangt geen betalingen voor de activiteiten die worden verricht..  

Kosten gemaakt in voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk worden, na het 

overleggen van nota’s, vergoed. Indien een en ander een structureel karakter krijgt, 

worden hierover met de vrijwilliger sluitende afspraken gemaakt. Vanuit het bestuur 

wordt jaarlijks een budget vastgesteld voor vrijwilligersactiviteiten.  

 

7. Scholing en vorming 

 

In de nieuwe parochie zullen parochie breed cursussen, workshops en bijeenkomsten 

georganiseerd worden die gebaseerd zijn op de behoeften vanuit de parochie, 

speerpunten en/of individuele vrijwilligers. De coördinator vrijwilligers en pastoor (en/of 

verantwoordelijke vanuit het pastoraal team) stellen dit aanbod vast. In gevallen die 

buiten deze nota vallen, besluit de pastoor wat het aanbod zal zijn.  
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1.2. Een handige checklist om het (concept)vrijwilligersbeleid te toetsen. 

A. Taak van de vrijwilliger  
- Welke taken worden uitgevoerd door vrijwilligers?  

- Welke taakverdeling is er tussen de vrijwilligers of tussen vrijwilligers en 

beroepskrachten?  

- Hoe worden de taken bijgesteld en op welke momenten?  

 

B. Inwerkperiode en begeleiding  
- Hoelang duurt de inwerkperiode en wat komt daarbij aan de orde?  

- Wie werkt de vrijwilligers in?  

- Hoe wordt een inwerkperiode afgesloten?  

- Is de inwerkperiode tevens proefperiode?  

- Hoe vindt de begeleiding plaats?  

- Wie zijn de begeleiders?  

 

C. Minimale werkperiode en opzegtermijn  
- Welke afspraken worden er gemaakt over de periode waarin vrijwilligers minimaal 

voor de organisatie werkzaam moeten zijn?  

- Bestaat er een opzegtermijn, zo ja welke?  

- Wordt er een getuigschrift gegeven?  

 

D. Hoe worden afspraken vastgelegd  
- Wordt er gebruikt gemaakt van een vrijwilligers overeenkomst?  

E. Onkostenvergoedingen  
- Welk budget is beschikbaar voor onkostenvergoeding?  

- Welke onkosten worden vergoed aan vrijwilligers (denk aan telefoon-, administratie- 

en reiskosten)?  

- Is er een vastgestelde vergoeding voor deze onkosten, zo ja welke?  

- Door wie worden de vergoedingen vastgesteld?  

- Hoe worden de onkosten gedeclareerd? 

  

F. Immateriële vergoedingen  
- Is er sprake van immateriële vergoedingen aan vrijwilligers (denk aan 

vrijwilligersfeest, kerstpresentje, gratis koffie/thee, afscheidscadeau)? 

- Door wie worden de immateriële vergoedingen vastgesteld en/of geregeld?  

 

G. Verzekeringen  
- Zijn de vrijwilligers verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen?   

H. Scholing en training  
- Welke vormen van scholing en training krijgen de vrijwilligers aangeboden?  

- Hoe groot is het budget daarvoor?  

- Hoe wordt het geld verdeeld?  

- Hoe wordt bepaald of een vrijwilliger in aanmerking komt?  

 

I. Inspraak en medezeggenschap  
- Hebben vrijwilligers een bepaalde inspraak en zo ja: waarin, hoe en wanneer?  

J. Conflicten- en geschillenregeling  
- Wat gebeurt er als iemand een conflict heeft met de organisatie?  

- Welke regeling is daarvoor?  

- Wanneer wordt deze regeling gehanteerd? 
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1.3. Voorbeeld attentiebeleid voor vrijwilligers.                     voor vrijwilligers 

 

a. Jubilea: 

12,5 jaar:     bloemen 

25 jaar:      bloemen en attentie (tekeningkerkgebouw) 

40 jaar:      bloemen en speldje/ onderscheiding 

50 jaar:      idem 

60 jaar:      idem  

b. Andere gelegenheden: 

Geboorte     bloemen en kaartje 

Huwelijk     bloemen en kaartje 

Huwelijksjubileum    bloemen en kaartje 

Afscheid van een werkgroep  koffie en gebak 

Afscheid van alle werkgroepen   koffie en gebak en attentie  

        

c. Attenties voorbeelden: 

Boekenbon / cadeaubon van ... 

Bloemen 

Parochiekaars 

Tekening van het kerkgebouw 

Beeldje van  patroonheilige van de kerk 

Draagspeldje met parochielogo 

 

Pauselijke onderscheiding Bene Merenti 

Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice 

Pauselijke ridderorde van St. Sylvester (regionale betekenis) 

Pauselijke ridderorde van St. Gregorius de Grote (interdiocesane betekenis) 

d. Koren: 

Voor de kerkkoren geldt dat ze voor jubilea e.d. een beroep kunnen doen op de 

Gregoriusvereniging die eigen onderscheidingen heeft. Betaalt het koor deze 

onderscheidingen uit de koorkas, of gaat de rekening naar de parochie? In het laatste 

geval is een extra presentje van de parochie niet nodig. 

e. Voor wie? 

Voor iedereen die in de parochie actief is. 

Voor alle vrijwilligers van de parochie (dus niet voor betaald personeel). 
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Deel 2: Vrijwilligerszorg een kwestie van aandacht 

De vrijwilligers vormen de grootste groep ‘arbeidskrachten’ in een parochie. Zij vormen 

de basis in de continuïteit van alle activiteiten.  Zij verdienen daarom aandacht en een 

goede organisatie. Dat is een beleidskeuze die genomen en gedragen moet worden door 

het bestuur, portefeuillehouder, het pastoraal team en pastoraatsgroep/contactgroepen 

of contactpersonen in de verschillende ‘oude parochies’.   

Het proces vrijwilligerszorg in de Parochie  is  “het mensenverhaal”, groeien naar eenheid 

ook in de zorg voor elkaar. Zeker wanneer er  sprake is van kersksluitingen op de korte 

of langere termijn is het van belang de zorg voor vrijwilligers volledig te integreren in het 

vrijwilligersbeleid en de dagelijkse gang van zaken in een parochie. Aandacht voor 

vrijwilligerszorg versterkt  het samenwerkingsproces en geeft  meer betrokkenheid. Het 

serieus genomen weten geeft die belangrijke erkenning van vrijwilligers. 

Tips en trucs 

We zijn als parochie zelf verantwoordelijk voor het aantrekkelijk maken en het goed 

organiseren van onze  organisatie zodat mensen graag bij ons een klus willen klaren. 

Parochies kunnen hierbij aan de volgende punten denken: 

 Na de parochiefusies is het in het vergrote werkgebied van de Parochie noodzakelijk 

om in regelmatig contact te blijven met alle vrijwilligers in onze parochies.  

Vrijwilligerszorg dient om intern de verschillende vrijwilligersgroepen in de kernen te 

leren kennen, bij elkaar te houden en samen te brengen in ontmoeting, uitwisseling 

en tenslotte in samenwerking waar mogelijk. Bestuur en pastoraal team zal de 

inhoudelijke verdeling moeten maken over wat de centrale of decentrale activiteiten 

zijn in de NP. Een nieuwe parochie betekent een andere manier van werken, van 

samenwerken ook. Voor het vrijwilligerswerk betekent dat dit ten dele anders 

georganiseerd gaat worden: een deel van de vrijwilligers zal gevraagd worden om in 

een nieuwe 'centrale' werkgroep mee te gaan doen; een deel van het 

vrijwilligerswerk zal ook geconcentreerd worden rondom een nieuwe centrum: te 

denken valt aan de parochiekerk of bijvoorbeeld een parochieel diaconaal centrum. 

Dat vraagt een heel zorgvuldig proces, want je wil natuurlijk eigenlijk geen 

vrijwilligers verliezen. Een andere deel van het vrijwilligerswerk zal juist dicht bij de 

contactgroepen rond de kerken in wijken en dorpen gestalte krijgen. Dat kan o.a. 

door het aanstellen van goed bereikbare - lokale - contactperso(o)n(en) voor de 

vrijwilligers Ze kennen de parochianen en vrijwilligers ter plaatse en zijn bekenden in 

de lokale gemeenschap. Zij zijn de oren en de ogen van de parochie dicht bij de 

mensen, en kunnen als zodanig natuurlijk ook van betekenis zijn voor de vrijwilligers 

die in een meer centrale werkgroep hun activiteiten gestalte geven. Voor hen zal - 

voor de zorg om hen ook - er echter ook een specifieke 'interlocale' contactpersoon 

zijn. 

 Als basis om na te denken over vrijwilligersbeleid kunt u gebruik maken van de nota 

vrijwilligersbeleid – en zorg (blz. 31) en de concrete voorbeelden voor de uitvoering 

van vrijwilligerszorg  door deze - lokale – contactpersonen.  Handvatten gebundeld in 

vrijwilligersmappen die op dit moment door gefuseerde parochies gebruikt worden, 

vindt u in bijgevoegde voorbeelden! 
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Meer informatie en voorbeelden 

2.1. Nota vrijwilligersbeleid- en zorg in de Parochie (2012)   blz. 31 

2.2. Verschillende voorbeelden van vrijwilligersmappen met praktische  

documenten die op dit moment door gefuseerde parochies gebruikt  

worden.  

2.2.1. Voorbeeld 1: Vrijwilligersmap (2010)     blz. 33 

2.2.2. Voorbeeld 2: Vrijwilligersmap (2011)     blz. 41 

2.2.3. Voorbeeld 3: vrijwilligersovereenkomsten Eindhoven-zuid (2013) blz. 47 
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2.1. Nota vrijwilligersbeleid - en zorg in de Parochie 

Inleiding 

De vrijwilligers vormen de grootste groep ‘arbeidskrachten’ in een parochie. Zij vormen 

de basis in de continuïteit van alle activiteiten.  Zij verdienen daarom aandacht en een 

goede organisatie. Dat is een beleidskeuze die genomen en gedragen moet worden door 

het bestuur en pastoraal team en begeleid kan worden door de 

pastoraatsgroep/contactgroepen of contactpersonen in de verschillende ‘oude parochies’. 

Wanneer er op tijd begonnen wordt met het oppakken van de ontwikkeling van een 

nevenspoor voor vrijwilligers wordt het fusieproces versterkt en komt er meer 

betrokkenheid bij de vrijwilligers. Het  serieus genomen weten in het fusieproces geeft 

die erkenning en vermindert het risico van uitvallers. 

Vrijwilligerszorg bestaat uit twee onderdelen: 

1. Organisatie van het vrijwilligerswerk in de NP: “de officiële kaders” vastgelegd in 

een vrijwilligersbeleid. 

2. Proces vrijwilligerszorg in de NP: “het mensenverhaal”, groeien naar eenheid ook 

in de zorg voor elkaar. 

 

Deze opzet vrijwilligerszorg NP met een concept structuurvoorstel bestaat uit een 

toelichting van de twee onderdelen van vrijwilligerszorg en een mogelijke planning van 

activiteiten die daartoe behoren.  

Kerksluitingen 

Indien er sprake is van kersksluitingen op de korte of langere termijn is het van belang in 

de opzet van vrijwilligerszorg dit volledig te integreren. In de bijlage voorbeeld draaiboek 

voor kerksluitingen wordt de mogelijke rol van vrijwilligers  en parochianen duidelijk 

beschreven. 

Toelichting onderdelen 

1. Organisatie vrijwilligerswerk 

 

Wie is verantwoordelijk?  

Het bestuur is altijd eindverantwoordelijke voor de inzet van vrijwilligers. In het bestuur 

wordt de portefeuille vrijwilligerszorg bij een persoon ondergebracht. De verdere 

verdeling van verantwoordelijkheid en taken voor vrijwilligers kunnen op allerlei wijzen 

worden ingevuld. Aangepast aan de werkwijze, geografische- en sociale structuur van de 

NP moet hiervoor de best passende vorm gekozen worden. Voor een NP met meerdere 

‘oude’ kernen zal een werkgroep vrijwilligerszorg/stuurgroep met contactpersonen vanuit 

de verschillende kernen waarschijnlijk het beste werken. Zij zijn verantwoordelijk voor 

het netwerk rond de torens en de contacten naar het pastoraal team en bestuur toe. Zij 

dragen daarmee ook zorg voor het behoud van bijzondere kwaliteiten van de vrijwilligers 

en van de individuele gemeenschappen. 

 

Komen tot een vrijwilligersbeleid. 

Voorafgaande aan het officieel vastleggen van de afspraken rondom de vrijwilligers in de 

NP in een vrijwilligersbeleid zal er een inventarisatie van werkgroepen (inzicht in 

aantallen actieve vrijwilligers), afspraken rondom verzekeringen, attentiebeleid en 

jubilea, onkostenvergoedingen enz. nodig zijn. Vandaaruit kunnen beleidsvoorstellen 
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geformuleerd worden, geaccordeerd door het nieuwe bestuur in een beleid kunnen 

worden vastgelegd.  

2. Proces vrijwilligerszorg in NP 

 

Wat is het proces vrijwilligerszorg: 

Het proces vrijwilligerszorg dient om intern in de NP de verschillende vrijwilligersgroepen 

in de kernen te leren kennen, bij elkaar te houden en samen te brengen in ontmoeting, 

uitwisseling en tenslotte samenwerking waar mogelijk. Aangestuurd door de 

verantwoordelijken/coördinatoren van de vrijwilligerszorg en in samenwerking met 

anderen in de verschillende speerpunten.  

Doel van vrijwilligerszorg: 

 Organiseren van de zorg voor vrijwilligers in de NP met vaste aanspreekpunten. 

 Toerusten van vrijwilligers naar behoefte en op thema. 

 Proces kan een middel zijn om te groeien naar eenheid. Geeft binding en blijvende 

zorg voor elkaar in de kernen. 

 

Mogelijke activiteiten ter voorbereiding en realisatie van de vrijwilligerszorg 

met planning. 

Voorbereiding 

- Aanstellen verantwoordelijken vrijwilligerszorg in bestuur en mogelijk in het pastoraal 

team.  

- Voorstel met aanpak vrijwilligerszorg naar bestuur en pastoraal team. Fiat van beide 

organen over gang van zaken is daarbij nodig.  

- Voortgang vaststellen en plan van aanpak maken in tijd en actie.  

- Start inventarisatie van de werkgroepen en vrijwilligers. 

- Regelmatige PR over voortgang in kranten, parochieblad en website. 

 

Uitvoering 

- Organiseren van  een informatiebijeenkomst voor alle vrijwilligers. 

Doel van de bijeenkomst informeren over de organisatie van de vrijwilligerszorg  

- Op papier in een vrijwilligersbeleid. 

- Samen met verantwoordelijken uit bestuur en anderen het proces  

  vrijwilligerszorg oppakken. Beantwoorden van de vragen wie wat en waar voor  

  vrijwilligers in de NP. 

- Vervolgactie: beleid in actie, proces voortzetten in delen (2-3 jaar), handhaven en  

evalueren.  
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2.2.1. Voorbeeld 1 vrijwilligersmap ‘Vrijwilligerszorg’ 

Inhoud: 
a. Aandachtspunten voor contactpersonen  
b. Aanmeldingsformulier nieuwe vrijwilligers  
c. Evaluatieformulier 
d. Uitschrijving  
e. Nota actief bedanken 
f. Taakomschrijving werkgroep    

 

a. Aandachtspunten voor de contactpersonen: 

Hoe gaan wij met vrijwilligers om? 

De visie van de Parochie (….naam) is, om een ontmoetingsplaats te zijn, met een eigen 

gezicht binnen onze samenleving waar uit nam van Jezus Christus mensen samenkomen 

die een geïnspireerde levenshouding uitdragen. Deze levenshouding wordt gekenmerkt 

door: gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar. 

Wat verwachten wij van contactpersonen? 

Het belangrijkste is dat u als u op vrijwilligers gebied ergens tegen aanloopt wat u niet 

prettig vindt, dit bij ons meldt, zodat we samen kunnen kijken hoe we dit op kunnen 

lossen. Maar ook willen wij graag van de leden van uw werkgroep weten of er zaken zijn 

die aandacht behoeven; bijvoorbeeld of er zieken zijn, mensen een jubileum te vieren 

hebben of anderszins. 

Het actief bedanken van vrijwilligers 

Extra aandacht willen we de komende tijd schenken aan de vrijwilligers die niet meer 

actief deelnemen maar zelf niet bedanken, door gezondheidsproblemen niet meer 

inzetbaar zijn en vrijwilligers die al een langere periode niet meer actief zijn. 

Verzekering 

Al onze vrijwilligers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen 

tijdens de tijden dat zijn werkzaam zijn voor de parochie. Schades dienen gemeld te 

worden bij de penningmeester van het bestuur. 

Formulieren 

Mocht u meer  formulieren nodig hebben dan  kunt u deze digitaal verkrijgen, stuurt u 

een email naar…… en het wordt geregeld. Als u belt worden ze natuurlijk ook gewoon 

opgestuurd. 

Bereikbaarheid van de Stuurgroep Vrijwilligerszorg/ Coördinatie vrijwilligers/of wat van 

toepassing is. 

Wij zijn bereikbaar per adres:…… 

(na(a)men coördinatie…..op telefoonnummer …… (werkdagen…..) 

Of via email:……. 
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b. Aanmeldingsformulier voor een nieuwe vrijwilliger 
(Tip: digitaal beschikbaar maken en direct doorsturen naar vrijwilligersadministratie) 

Nieuwe vrijwilligers kunnen aangemeld worden via: 

 werving van de werkgroep zelf 

 het parochiecentrum 

 het pastoraal team 

 anders……….. (evt. aanvullen met andere mogelijkheden) 

 

In alle gevallen zullen er gegevens van de vrijwilliger geregistreerd moeten worden en 

zal de vrijwilliger informatie van de parochie/werkgroep ontvangen. 

Vragen Antwoorden: 

Voor welke Kerkwijk?  

Welke activiteit/werkgroep   

Ingangsdatum  

Persoonsgegevens:  

 Voorletters  

 Roepnaam  

 Gehuwd * aub omcirkelen * Ja/nee 

 Achternaam  

 Meisjes achternaam  

 Adres  

 Postcode/Woonplaats  

 Telefoonnummer 

 Evt. mobiele nummer 

 

 Geboortedatum  

Opmerkingen:  

 

Wie gaat de vrijwilliger inwerken, wegwijs maken en voorstellen aan de werkgroep? 

_______________________________________________________________________ 

Het is raadzaam om een wederzijdse proefperiode af te spreken en meteen een afspraak 

te maken voor de evaluatie na ongeveer 3 maanden. 

Datum voor het evaluatiegesprek: 

Ingevuld  d.d. ______________________ 

Naam Vrijwilliger     Naam contactpersoon werkgroep 

Een kopie van dit formulier gaat naar: 

-  Stuurgroep Vrijwilligerszorg/coördinatie vrijwilligers enz. 

-  Ledenadministratie (registratie in Navision) 

-  Contactpersoon van de werkgroep – Vrijwilliger 

-  Als bijlage bij dit formulier moet de taakomschrijving van de betreffende werkgroep. 
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c. Evaluatieformulier voor een nieuwe vrijwilliger 

Na drie maanden is het raadzaam om een evaluatiegesprek te houden, zodat de 

wederzijdse bevindingen besproken kunnen worden. 

Vragen: Antwoorden: 

Voor welke Kerkwijk?  

Welke activiteit/werkgroep ?  

Datum evaluatie:  

Persoonsgegevens:  

Uitgangspunten van de evaluatie 

Het  gaat erom  om te evalueren of de vrijwilliger tevreden is over de plaats waar hij de 

activiteiten verricht en de aarde van de activiteiten. Tevens gaat het er om of de 

afgesproken activiteiten aan de verwachtingen van de vrijwilliger voldoen. En of de 

andere werkgroep ook tevreden is over de vrijwilliger. 

De bevindingen zijn: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Heeft de vrijwilliger nog wensen 

Wil de vrijwilliger nog meer activiteiten, wil hij/zij ondersteuning bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Of wil hij/zij misschien wel minder gaan doen.  
 

Eventuele wensen: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ingevuld d.d._____________________________________ 

 

Handtekening Vrijwilliger     Handtekening Contactpersoon 

 

Een kopie van dit formulier gaat naar: 

 Contactpersoon van de werkgroep 
 Vrijwilliger 
 Stuurgroep vrijwilligerszorg/coördinatie vrijwilligers of wat van toepassing is. 
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d. Formulier voor het uitschrijven van een vrijwilliger 

(deel I: bestemd voor de ledenadministratie) 

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een vrijwilliger stopt met zijn werkzaamheden. 

Door het invullen van de formulieren kunnen we de gegevens registreren en achterhalen 

wat de oorzaak is van het stoppen. 

Toelichting: 

Het doel van deze vragenlijst is tweeledig: enerzijds proberen te achterhalen wat de 

werkelijke redenen zijn om te stoppen met de vrijwilligersactiviteiten. Hiermee kunnen 

eventuele tekortkomingen in het vrijwilligersbeleid dan wel de begeleiding van de 

vrijwilligers verbeterd worden. Anderzijds wil de parochie de nodige aandacht schenken 

aan de vertrekkende vrijwilliger om op een goede wijze afscheid van elkaar te kunnen 

nemen. 

Wij verzoek u vriendelijk, beide vragenlijsten zo volledig mogelijk in te vullen. 

Vragen: Antwoorden: 

Voor welke Kerkwijk?  

welke activiteit/werkgroep?  

Datum einde 

vrijwilligersactiviteiten 

 

Hoelang hebt u het 

vrijwilligerswerk gedaan? 

 

Hoe wil de vrijwilliger 

bedankt worden? * 

 

Persoonsgegevens  

 Naam  

 Adres  

 Postcode Woonplaats  

 Telefoonnummer  

*  In te vullen door de contactpersoon 

Een kopie van deel I gaat naar: 

 Stuurgroep vrijwilligerszorg/coördinatie vrijwilligers of wat van toepassing is. 
 Ledenadministratie (registratie in Navision) 
 Contactpersoon van de werkgroep 
 Vrijwilliger 
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Formulier voor het uitschrijven van een vrijwilliger 

(deel II: bestemd voor de stuurgroep vrijwilligerszorg/coördinatie vrijwilligers etc) 

Vertrekredenen: 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u bent gestopt met de vrijwilligers 

activiteiten. 

Onderstaand staan een aantal redenen genoemd. Wilt u bij elke reden aangeven of die 

voor een belangrijk deel meespeelde, een beetje meespeelde of niet mee speelde door 

het bijbehorende vakje aan te kruisen. 

 Speelde  

niet mee 

beetje 

mee 

belangrijk 

deel mee 

1. Ik heb elders vrijwilligersactiviteiten gevonden    

2. Ik ga verhuizen    

3.  Ik kan niet met bepaalde vrijwilligers omgaan    

4. Ik kan niet omgaan met het pastoraal team    

5. Ik kom op een bepaalde leeftijd dat het niet 

meer gaat 

   

6. Ik heb te weinig voldoening in de activiteiten    

          

Eventuele op- en aanmerkingen: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Een kopie van deel II gaat naar: 

 Stuurgroep vrijwilligerszorg/coördinatie vrijwilligers of wat van toepassing is. 
 Vrijwilliger 
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e.  Notitie actief bedanken van vrijwilligers   

Deze notie betreft het bedanken van vrijwilligers die; 

 niet meer actief deelnemen maar niet zelf bedanken, 

 door gezondheidsproblemen niet meer inzetbaar zijn, 

 (en) al langere periode niet meer actief zijn. 

 

Stappenplan 

 

Stap 1: (door contactpersonen van de werkgroepen en commissies, vrijwilligers, leden 

van de parochiecentra en de stuurgroep vrijwilligerszorg/of coördinatie vrijwilligers) 

 

Goed inventariseren wat er met de betreffende vrijwilliger aan de hand is, hierbij in acht 

nemen of er in een periode (afhankelijk van de aard van het vrijwilligerswerk) geen 

vrijwilligerswerk meer is gedaan. Gegevens verzamelen en doorgeven aan de 

stuurgroep/of coördinatie vrijwilligers m.b.t. stap 3 en stap 4, eventueel naar het 

Pastoraalteam en het Parochiebestuur. 

Stap 2: (door contactpersonen of in geval van schijnbare onvrede binnen de werkgroep 

contactpersoon of lid stuurgroep/coördinatie vrijwilligers of  pasto(o)r) 

 

Huisbezoek door contactpersoon van de werkgroep om de gegevens ter plaatse te 

verifiëren en vooral de mensen nabij te zijn. 

Stap 3: (meestal door de contactpersonen, indien gewenst door teamlid of bestuurslid) 

Met de betrokkene in samenspraak met zijn of haar kinderen, proberen tot een afsluiting 

van zijn/haar vrijwilligerswerk te komen, het liefst op zo’n wijze dat de vrijwilliger zelf 

kan zeggen dat het wellicht goed is om het vrijwilligerswerk te beëindigen. 

Stap 4: (indien gewenst door teamlid of bestuurslid) 

Met de vrijwilliger (en evt. partner/kinderen) afspreken op welke wijze de afsluiting 

plaatsvindt (zie bijgaand protocol). 

 Mogen we de vrijwilliger uitnodigen voor de afsluiting van het werkjaar (onze 

voorkeur) 

 Wil de vrijwilliger liever bedankt worden in een nader af te spreken persoonlijk contact 

 Bedankt de vrijwilliger voor ieder bedankje 

 

Stap 5: (stuurgroep / coördinatie vrijwilligers) 

Alle gegevens (persoonsgegevens en wijze van afhandelen) betreffende het bedankje 

worden doorgegeven aan de stuurgroep/coördinatie vrijwilligers, zij onderhouden contact 

met het parochiebureau en de leden- administratie in verband met het accuraat houden 

van de vrijwilligersadministratie. 

(formulier is op te vragen bij de stuurgroep) 

 

TIP: Bovenstaande dient stapsgewijs besproken en goedgekeurd te worden in pastoraal 

team, parochiebestuur en de stuurgroep vrijwilligerszorg/coördinatie vrijwilligers. 
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Protocol voor het bedanken van een vrijwilliger 
(behorende bij de notitie “actief bedanken van vrijwilligers”) 

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een vrijwilliger stopt met zijn werkzaamheden. 

Maar alle vrijwilligers moeten bedankt worden voor hun inzet als vrijwilliger. 

 Elke vrijwilliger wordt bedankt middels een attentie, afhankelijk van de 

functie/verantwoordelijkheid en het aantal jaren van vrijwilligerswerk. 

 De voorkeur van het bestuur en Pastoraalteam gaat uit naar het bedanken van de 

vrijwilligers tijdens de viering aan het einde van het werkjaar/ of 

vrijwilligersbijeenkomst. 

 De vrijwilliger krijgt een uitnodiging voor de viering aan het einde van het werkjaar 

en ontvangt een parochiekaars (of anderszins). 

 Als de vrijwilliger liever bedankt wil worden in een nader af te spreken persoonlijk 

contact, zal dat gebeuren in overleg met het bestuur en/of het Pastoraalteam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk 

40 

f. Taakomschrijving 

Elke werkgroep moet een taakomschrijving maken, zodat duidelijk is wat voor 

activiteiten zij doen en zij deze kunnen overhandigen aan een nieuwe vrijwilliger. Maar 

ook is het handig als er een taakomschrijving is als er een contactpersoon weg valt of 

zijn/haar taken over moet/wil dragen .  

De stuurgroep/coördinatie vrijwilligers zal deze taakomschrijvingen administreren. 

Naam werkgroep: _________________________________________ 

Welke kerkwijk/plaats:___________________________________________ 

Welke deskundigheid/ervaring heeft een vrijwilliger nodig om deel uit te kunnen maken 

van de werkgroep? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Wat zijn de werkzaamheden/taken?  

Wanneer vinden de werkzaamheden/ taken plaats: 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Waar vinden de werkzaamheden/ taken plaats: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Wat wordt er gedaan: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Hoe worden de werkzaamheden/taken gedaan: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Zijn er speciale afspraken gemaakt met derden: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Diversen: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Gegevens van de contactpersoon: 

Naam:____________________________________________________ 

Adres:____________________________________________________ 

Telefoonnummer: ___________________________________________ 

E-mail adres:_______________________________________________ 

Een kopie van dit formulier gaat naar: 

Stuurgroep Vrijwilligerszorg/ coördinatie vrijwilligers(administratie) en de Vrijwilliger 
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2.2.2. Voorbeeld 2 vrijwilligersmap ‘Vrijwilligerszorg’   

Inhoud: 

a. Overeenkomst vrijwilligerswerk     
b. Verslag evaluatiegesprek     
c. Registratieformulier      
d. Aanvraagformulier      

 

a. Overeenkomst vrijwilligerswerk  
 

Parochie ‘….naam invullen ….vertegenwoordigd 

door:………………………………………… 

Speerpunt:     Roeping en Vorming   Kerk en Samenleving 

   Jeugd en Jongeren    Huwelijk en Gezin   

 

Hierna te noemen: de organisatie en 

mevrouw / de heer :……………………………………………………………………….. 

geboortedatum:………………………………………………………………………………… 

wonende te:…………………………………………………………………………………….. 

telefoonnummer:……………………………………………………………………………… 

E-mailadres:……………………………………………………………………………………… 

 

hierna te noemen: de vrijwilliger 

 

komen het volgende 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. 

 

Artikel I: Aard van het vrijwilligerswerk 

 

1.1 De vrijwilliger zal de volgende werkzaamheden verrichten, zoals nader omschreven in 

de taaktypering: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.2 De vrijwilliger zal uitsluitend aanvullende werkzaamheden verrichten; deze 

werkzaamheden    behoren  niet tot die van de  priester of diaken of pastorale 

werker. 

 

Artikel II: Duur van de overeenkomst 

 

2.1 De overeenkomst wordt aangedaan met een wederzijdse proefperiode van 

……maanden    .  

De vrijwilliger tracht bij het beëindigen van de werkzaamheden deze zo goed 

mogelijk over te dragen/of af te ronden.  

 

2.2 De overeenkomst vangt aan op……………………………………………………………… 

 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders 

overeengekomen. In dat geval eindigt de overeenkomst 

op……………………………….………………………………………………. 

 

2.3 De organisatie hanteert het beleid dat vrijwilligerswerk meerwaarde voor de 

organisatie moet hebben. Indien de vrijwilliger niet meer voldoet aan de criteria 

zoals omschreven in zijn/haar taaktypering en vrijwilligersovereenkomst, zal de 

overeenkomst ontbonden worden.  

 

2.4 Beëindiging van het contract vindt plaats indien een vrijwilliger langer dan 1 jaar 

vanwege ziekte, zijn werkzaamheden niet meer uitvoert. 
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Artikel III: Werktijden. 

 

3.1  De werktijden worden door de organisatie in overleg met de vrijwilliger vastgesteld. 

 Indien de taaktypering zo is dat er geen vaste tijden aan verbonden kunnen 

worden, worden deze niet opgenomen in de overeenkomst. 

 

Dag (en)   Tijden van:    tot: 

…………………….. …………………….. - ………………………… 

…………………….. …………………….. - ………………………… 

…………………….. …………………….. - ………………………… 

 

Artikel IV: Regeling bij ziekte of verhindering. 

 

4.1 De vrijwilliger stelt zijn contactpersoon in geval van ziekte of verhindering zo 

spoedig mogelijk hiervan op de hoogte. 

 

4.2 De organisatie dient er zorg voor te dragen dat de vrijwilliger de overeengekomen 

werkzaamheden weer kan hervatten. 

 

Artikel V: Vergoedingen 

 

5.1 De vrijwilliger ontvangt geen betaling voor verrichte activiteiten. De organisatie 

geeft in principe geen reiskostenvergoeding of verstrekt geen andere vergoedingen 

aan de vrijwilligers. Kosten gemaakt in opdracht van de organisatie worden, door 

de organisatie, na overleggen van nota’s vergoed, De coördinator vrijwilligerswerk 

tekent deze voor akkoord. Daarbij geeft het beschikbare budget de grens aan. 

 

Artikel VI: Verzekering 

  

6.1 De organisatie draagt zorg voor de noodzakelijke WA-verzekering. Voor de 

vrijwilligers is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.  

 

6.2 De organisatie zal de vrijwilliger niet aanspreken voor de schade welke door de 

vrijwilliger in de uitoefening van haar/zijn werkzaamheden aan de organisatie is 

toegebracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de vrijwilliger, in 

welk geval de organisatie van haar recht op schadevergoeding gebruik zal maken. 

 

Artikel VII: Begeleiding en inspraak. 

 

7.1  De voor de uitoefening van het vrijwilligerswerk noodzakelijke begeleiding is een 

onderdeel van het beleid van de organisatie. De contactpersoon vanuit de 

organisatie 

 Is:………………………………………………………………………. 

 

7.2 De organisatie stelt de vrijwilliger in de gelegenheid tot het uitoefenen van invloed 

op het vrijwilligersbeleid van de organisatie en inspraak te hebben bij 

aangelegenheden die de overeengekomen werkzaamheden betreffen, met in 

achtneming van de wetten en regels van de door de Rooms-katholieke kerk zijn 

vast gesteld. 

 De vrijwilliger krijgt hiertoe de mogelijkheid door deel te nemen aan de voor het 

uitoefenen van genoemde inspraak geëigende overlegkanalen of besluitvormende 

organen. 

 

7.3 De vrijwilliger kan klachten en geschillen aangaande de overeengekomen 

werkzaamheden en werkomstandigheden voorleggen aan zijn/haar contactpersoon 

vanuit de organisatie. 
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7.4 Periodiek vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de contactpersoon vanuit de 

organisatie en de vrijwilliger. De frequentie is afhankelijk van het soort 

vrijwilligerswerk wat verricht wordt. 

 Dit gesprek wordt schriftelijk vastgelegd. 

 

Artikel VIII: Geheimhouding  

  

8.1 Voor zover de vrijwilliger ten behoeve van een goede uitvoering van zijn/haar 

werkzaamheden vertrouwelijke informatie ontvangt, heeft hij/zij de plicht tot 

geheimhouding hiervan. 

 De geheimhoudingsplicht stop niet na beëindigen van het vrijwilligerswerk. 

Indien de informatie individuen of de organisatie kan schaden, dan moet men hier 

de Pastoor van op de hoogte stellen. 

 

8.2 De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met informatie in de vertrouwelijk sfeer die 

hem/haar ter ore komt. Het privacyaspect voor de betreffende parochiaan(en) is 

hierbij zeer belangrijk. Dit geld met name de vrijwilligers die in vertrouwen worden 

genomen of een begeleidende rol hebben.  Gezien het vertrouwelijk karakter zal de 

vrijwilliger deze informatie voor zich houden   

 

Artikel IX: 

 

9.1 De vrijwilliger zal persoonlijk geen aanmerkelijk geschenken of beloningen 

aannemen van parochianen, of geen erfenissen of legaat aanvaarden. 

 

Artikel X: 

 

10.1 De vrijwilliger verklaart kennis te hebben genomen van de rechten op het gebied 

van begeleiding, inspraak, deelname aan overlag, cursussen en trainingen. 

 

10.2 De vrijwilliger verklaart kennis te hebben genomen van de nota vrijwilligerswerk 

zoals door de organisatie vastgesteld. 

 

10.3 De vrijwilligers en de organisatie zullen de in deze overeenkomst neergelegde 

afspraken naar behoren nakomen. 

 

10.4 De vrijwilliger en de organisatie verklaren met dezer vrijwilligersovereenkomst 

bekend te zijn en akkoord te gaan. 

 

Plaats en datum:……………………………………………………………………………….. 

 

Namens de organisatie:       De vrijwilliger: 

 

Namens het speerpunt 
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b. Verslag evaluatiegesprek vrijwilliger 

 
I. 
 

Datum evaluatiegesprek :……………………………………………………………… 

Naam contactpersoon :……………………………………………………………… 

Speerpunt:     Roeping en Vorming   Kerk en Samenleving 

   Jeugd en Jongeren    Huwelijk en Gezin   

Naam vrijwilliger:………………………………………………………………. 

Taaktypering :………………………………………………………………. 
 

 
II. 
 

Datum vorige evaluatiegesprek :……………………………………………………………….. 

 

Hierin gemaakte afspraken: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
III. 

 

Gespreksonderwerpen zoals: 

 

1. Taaktypering 

2. Taken/werkzaamheden 

3. Onderlinge samenwerking contactperso(o)nen / vrijwilligers 

4. Werkomstandigheden 

5. Eventueel andere taken 

6. Ingebrachte onderwerpen 

7. Conclusie evaluatie gesprek 

8. Nieuwe afspraken 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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c. Registratieformulier vrijwilliger. 

 
Datum (1e kennismaking):……………………… 

 

Gegevens vrijwilliger:  

Geboortenaam   :……………………………………………………………………. 

Achternaam die men gebruikt:…………………………………………………. 

Doopnamen:……………………………………………………………………… 

Roepnaam:……………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats:………………………………………………………. 

Telefoonnummer:………………………………..mobiel;………………………. 

E Mailadres:……………………………………………………………………… 

Geboortedatum:…………………………………………………………………. 

(* facultatief in te vullen) 

Persoon nummer:………………………………………………………………... 

Nummer identiteitskaart/paspoort:…………………………………………….. 

Naam partner:…………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:…………………………………………………………………. 

Huwelijksdatum:…………………………………………………………………. 

Namen kinderen:…………………………………………………………………   :…………………………………………………………………… 

Belangstelling voor soort vrijwilligerswerk   :…………………………………………………………………….. 

Speerpunt:    Roeping en Vorming  Kerk en Samenleving  Jeugd en Jongeren  

Huwelijk en Gezin Beschikbaarheid dagen / 

tijden:……………………………………………………………………… 

 

Bijzonderheden   :……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vervolgafspraken 

Datum kennismaking met de contactpersoon/werkgroep :……………………………………… 

Afspraak die gemaakt worden:……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Datum aanvang proeftijd:………………… 

Evaluatie proeftijd:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Definitieve opname in het vrijwilligersbestand (na proeftijdgesprek) 

Datum ingang:……………………… 

Taaktypering:……………………………………………………………………………….. 

Werktijden:……………………………………………………………………………………. 

Paraaf coördinator vrijwilligers:……………………………………………………… 

Andere taaktyperingen:…………………………………………………………………… 

Datum ingang:……………………… 

Andere taaktyperingen:…………………………………………………………………… 

Datum ingang:……………………… 

 

Beëindiging vrijwilligerswerk 

Datum:………………………………    :…………………………………………………………………… 

Korte omschrijving waarom:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..........   

 
Paraaf coördinator:                                                     Vrijwilliger:   :…………………………………………………………………… 
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d. Aanvraagformulier vrijwilligers 

 
 

Speerpunt:     Roeping en Vorming   Kerk en Samenleving 

   Jeugd en Jongeren    Huwelijk en Gezin   

 

 

Werkgroep    :……………………………………………………………………….. 

 

Contactpersoon   :……………………………………………………………………….. 

 

 

Taaktypering vrijwilliger  :………………………………………………………………………. 

(uitgaande van de taaktypering die binnen dat speerpuntcluster wordt gehanteerd) 

 

Gewenste uren/tijdstip  :………………………………………………………………………. 

 

Gewenste dagdeel / dagdelen :………………………………………………………………………. 

 

Man / vrouw / geen voorkeur (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Bijzondere wensen   :………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum van aanvraag  :……………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk 

47 

2.3.1. Vrijwilligersovereenkomst met vergoeding  

  voorbeeld parochie St. Joris Eindhoven- zuid 

Logo parochie 

ONDERGETEKENDEN 

Rooms Katholieke Parochie …….., gevestigd aan ……… te ……., vertegenwoordigd door de 

heer …….., pastoor, en de heer/mevr. …….., 1e secretaris, 

EN 

Naam    ……………………………………………………………………………………. 

Adres / postcode/ Woonplaats ……………………………………………………………………………………. 

Tel. nr. en e-mailadres  ……………………………………………………………………………………. 

Bank/girorekening nummer  ……………………………………………………………………………………. 

 Identiteitsbewijs  datum afgifte: ……………………………………………………………. 

Komen de volgende afspraken overeen i.v.m. het zijn van vrijwilliger met een 

belastingvrije vrijwilligersvergoeding 

Er van uitgaande: 

 Dat binnen de parochie behoefte is aan vrijwilligersactiviteiten, die aanvullend / 

ondersteunend zijn op de activiteiten die door de beroepskrachten/werknemers aan 

de gelovigen worden verleend; 

 Dat de vrijwilliger uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

kerkbetrokkenheid een ondersteunende functie uitoefent; 

 Dat de vrijwilligersactiviteiten onbetaald en onverplicht ( geen sprake van 

loonbetaling) worden verricht; 

 Dat binnen het beschikbaar zijn als vrijwilliger voor de parochie geen zaken 

plaatsvinden die ongepast of onoorbaar zijn; 

 Dat de vrijwilliger zich realiseert dat partijen uitdrukkelijk beogen geen 

arbeidsovereenkomst te sluiten; 

 De relatie tussen de parochie en de vrijwilliger geen arbeidsverhouding is in de zin 

van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen; 

 Dat de vrijwilliger verklaart, met ondertekening van deze vrijwilligersovereenkomst, 

bekend te zijn met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is 

op basis van de sociale verzekeringswetgeving, zoals voor de gevolgen van ziekte, 

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; 

 Dat de vrijwilliger wel valt onder de collectieve vrijwilligersverzekering die De 

Nederlandsche Katholieken Geloofsgemeenschap collectief voor zijn vrijwilligers 

heeft; 

 Dat partijen de afspraken die zij hebben gemaakt in het kader van het verrichten 

van de vrijwilligersactiviteiten schriftelijk in deze overeenkomst vastleggen. 
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Komen overeen als volgt: 

Artikel 1 

1.1 Dat de vrijwilliger op locatie   ………………………………………  

met ingang van ……………………………. vrijwilligersactiviteiten verricht. 

Contactpersoon vanuit parochie is:

 ………………………………………………………………………………………. 

De vrijwilligersactiviteiten zullen bestaan uit: 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.2 De vrijwilliger verricht de vrijwilligersactiviteiten onder de ontbindende 

voorwaarde dat deze vrijwilligers-overeenkomst en de daaraan gekoppelde belastingvrije 

vergoeding eindigt, indien de vrijwilliger langer dan een maand niet in staat is zich 

beschikbaar te stellen voor de overeen gekomen vrijwilligers taken om welke reden dan 

ook.  

Indien er sprake is van een mogelijke uitzonderingssituatie dan is die besproken en 

vastgelegd met het bestuurslid die het betreffende aandachtgebied in portefeuille heeft 

dan wel een mede bestuurslid. ( voorkeur 1 ste secretaris)   

Artikel 2 

De vrijwilliger is bereid minimaal ….. uur per week/ maand of op afroep *( invullen of 

omcirkelen) vrijwilligersactiviteiten, zoals hiervoor beschreven, te verrichten.  

De tijden waarop de vrijwilliger activiteiten zal verrichten zijn: 

Dag: …………………………..   Tijd: van ………… tot …………. uur 

Dag: …………………………..   Tijd: van ………… tot …………. uur  

Artikel 3 

De vrijwilliger is verplicht, alles geheim te houden wat hem onder geheimhouding wordt 

toevertrouwd, of wat er als geheim te zijner kennis is gekomen, of waarvan de vrijwilliger 

het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet begrijpen. De vrijwilliger verklaart te zijn 

gewezen op zijn verplichtingen ten aanzien van beveiliging van informatie en 

geheimhouding indien men met privacy gevoelige gegevens in aanraking komt. De 

vrijwilliger zal de van toepassing zijnde voorschriften naleven. 

Artikel 4 

De vrijwilliger verklaart door ondertekening van deze overeenkomst, dat hij/zij bekend is 

met de afspraken voor vrijwilligers in zijn algemeenheid of in de groep waar binnen of 

waarvoor men als vrijwilliger namens de parochie …….. zijn/ haar diensten verleend. 
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Artikel 5 

De vrijwilliger verklaart dat hij zich kan verenigen met hetgeen als algemeen 

geaccepteerd pastoraal beleid vermeld wordt in de openbare publicaties van de parochie.  

Artikel 6 

De vrijwilligersovereenkomst kan op elk moment worden opgezegd, zowel van de zijde 

van de vrijwilliger als van de parochie. Uit organisatorisch oogpunt wordt van de 

vrijwilliger en parochie gevraagd, indien mogelijk, tijdig aan te geven wanneer men de 

samenwerking wil beëindigen. Een beëindiging van de vrijwilligersactiviteiten vanuit de 

parochie wordt met redenen omkleed. 

Artikel 7 

a. De vrijwilliger ontvangt een (geringe) belasting vrije vergoeding voor de door hem 

verrichte werkzaamheden inclusief de beperkt zelf te dragen kleine kosten zoals 

reiskosten, thuiswerkkosten, postzegels enz. binnen de mate van het redelijke. 

Het overeen gekomen bedrag is als volgt te omschrijven:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. De 1 ste secretaris regelt de uitbetaling van de vergoeding conform afspraak met 

de boekhouding en zal altijd bancair geschieden en worden geboekt bij de parochie. 

Artikel 8 

De aan de vrijwilliger verstrekte eigendommen van de parochie zoals b.v. sleutels of 

andere voor het uitoefenen van de vrijwilligerstaak benodigde hulpmiddelen, dient na 

beëindiging van de overeenkomst geretourneerd te worden aan de parochie /coördinator 

vrijwilligerswerk. 

Artikel 9 

De vrijwilligersovereenkomst kan op elk moment in overleg met alle betrokkenen worden 

gewijzigd. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………………………………..…………………… 

op ………………….. 20……. 

Namens parochie ………:    Vrijwilliger 

De heer  Handtekening:   De heer/ mevrouw 

…………      ………………………..………………………………… 

Functie: Pastoor     Handtekening: 

………..      …………………………………………………………… 

Functie: 1 ste bestuurssecretaris 

……………………………………………………..   …………………………………………………………… 
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2.3.2. Vrijwilligersovereenkomst zonder vergoeding  

  voorbeeld parochie St. Joris Eindhoven-zuid 

Logo Parochie 

ONDERGETEKENDEN 

Rooms Katholieke Parochie ……., gevestigd aan de …….. te ………., vertegenwoordigd door 

de heer ……., pastoor, en de heer/mevr. ……………….., 1e secretaris, 

EN 

Naam    ……………………………………………………………………………………. 

Adres / postcode/ Woonplaats ……………………………………………………………………………………. 

Tel. nr. en e-mailadres  ……………………………………………………………………………………. 

Bank/girorekening nummer  ……………………………………………………………………………………. 

 Identiteitsbewijs  datum afgifte: ……………………………………………………………. 

Komen de volgende afspraken overeen i.v.m. het zijn van vrijwilliger in de 

parochie ……. 

Er van uitgaande: 

 Dat binnen de parochie behoefte is aan vrijwilligersactiviteiten, die aanvullend / 

ondersteunend zijn op de activiteiten die door de beroepskrachten/werknemers aan 

de gelovigen worden verleend; 

 Dat de vrijwilliger uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

kerkbetrokkenheid een ondersteunende functie uitoefent; 

 Dat de vrijwilligersactiviteiten onbetaald en onverplicht ( geen sprake van 

loonbetaling) worden verricht; 

 Dat binnen het beschikbaar zijn als vrijwilliger voor de parochie geen zaken 

plaatsvinden die ongepast of onoorbaar zijn; 

 Dat de vrijwilliger zich realiseert dat partijen uitdrukkelijk beogen geen 

arbeidsovereenkomst te sluiten; 

 De relatie tussen de parochie en de vrijwilliger geen arbeidsverhouding is in de zin 

van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen; 

 Dat de vrijwilliger verklaart, met ondertekening van deze vrijwilligersovereenkomst, 

bekend te zijn met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is 

op basis van de sociale verzekeringswetgeving, zoals voor de gevolgen van ziekte, 

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; 

 Dat de vrijwilliger wel valt onder de collectieve vrijwilligersverzekering die De 

Nederlandsche Katholieken Geloofsgemeenschap collectief voor zijn vrijwilligers 

heeft; 

 Dat partijen de afspraken die zij hebben gemaakt in het kader van het verrichten 

van de vrijwilligersactiviteiten schriftelijk in deze overeenkomst vastleggen. 
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Komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1 

1.2 Dat de vrijwilliger op locatie   ………………………………………  

met ingang van ……………………………. vrijwilligersactiviteiten verricht. 

Contactpersoon vanuit parochie is:

 ………………………………………………………………………………………. 

De vrijwilligersactiviteiten zullen bestaan uit: 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

1.2 De vrijwilliger verricht de vrijwilligersactiviteiten onder de ontbindende 

voorwaarde dat deze vrijwilligers-overeenkomst  indien de vrijwilliger langer dan zes 

maanden niet in staat is zich beschikbaar te stellen voor de overeen gekomen 

vrijwilligers taken om welke reden dan ook. Indien er sprake is van een mogelijke 

uitzonderingssituatie dan is die besproken en vastgelegd met het bestuurslid die het 

betreffende aandachtgebied in portefeuille heeft dan wel een mede bestuurslid. ( 

voorkeur 1 ste secretaris)   

Artikel 2 

De vrijwilliger is bereid minimaal ….. uur per week/ maand of op afroep *( invullen of 

omcirkelen) vrijwilligersactiviteiten, zoals hiervoor beschreven, te verrichten.  

De tijden waarop de vrijwilliger activiteiten zal verrichten zijn: indien 

vrijwilligerswerkzaamheden te plannen zijn: anders altijd op afroep ( zie boven) 

Dag: …………………………..   Tijd: van ………… tot …………. Uur 

Dag: …………………………..   Tijd: van ………… tot …………. uur  

Dag: …………………………..   Tijd: van ………… tot …………. uur 

Artikel 3 

De vrijwilliger is verplicht, alles geheim te houden wat hem onder geheimhouding wordt 

toevertrouwd, of wat er als geheim te zijner kennis is gekomen, of waarvan de vrijwilliger 

het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet begrijpen. De vrijwilliger verklaart te zijn 

gewezen op zijn verplichtingen ten aanzien van beveiliging van informatie en 

geheimhouding indien men met privacy gevoelige gegevens in aanraking komt. De 

vrijwilliger zal de van toepassing zijnde voorschriften naleven. 

Artikel 4 

De vrijwilliger verklaart door ondertekening van deze overeenkomst, dat hij/zij bekend is 

met de afspraken voor vrijwilligers in zijn algemeenheid of in de groep waar binnen of 

waarvoor men als vrijwilliger namens de parochie ….. zijn/ haar diensten verleend. 
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Artikel 5 

De vrijwilliger verklaart dat hij zich kan verenigen met hetgeen als algemeen 

geaccepteerd pastoraal beleid vermeld wordt in de openbare publicaties van de parochie.  

Artikel 6 

De vrijwilligersovereenkomst kan op elk moment worden opgezegd, zowel van de zijde 

van de vrijwilliger als van de parochie. Uit organisatorisch oogpunt wordt van de 

vrijwilliger en parochie gevraagd, indien mogelijk, tijdig aan te geven wanneer men de 

samenwerking wil beëindigen. Een beëindiging van de vrijwilligersactiviteiten vanuit de 

parochie wordt met redenen omkleed. 

 Artikel 7 

a. De vrijwilliger ontvangt geen vergoeding voor de door hem verrichte 

werkzaamheden inclusief de beperkt zelf te dragen kleine kosten zoals reiskosten, 

thuiswerkkosten, postzegels enz. binnen de mate van het redelijke. Indien men wel 

kleinere regelmatige onkosten kan declareren dan is dit hier navolgende omschreven 

Het overeen gekomen bedrag / de grond waarop men kosten kan declareren is als volgt 

te omschrijven:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b. De 1 ste secretaris regelt de uitbetaling van de declaratie conform de afspraak 

met de boekhouding en zal altijd bancair geschieden en worden geboekt bij de parochie. 

Artikel 8 

De aan de vrijwilliger verstrekte eigendommen van de parochie zoals b.v. sleutels of 

andere voor het uitoefenen van de vrijwilligerstaak benodigde hulpmiddelen, dient na 

beëindiging van de overeenkomst geretourneerd te worden aan de parochie /coördinator 

vrijwilligerswerk. 

Artikel 9 

De vrijwilligersovereenkomst kan op elk moment  in overleg met alle betrokkenen 

worden gewijzigd. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………………op ………………….. 20……. 

Namens parochie ………:    

De heer  Handtekening:   De heer/ mevrouw      Handtekening: 

……..       ………………………..………………………………… 

Functie: Pastoor     Vrijwilliger 

……..       …………………………………………………………… 

Functie: 1 ste bestuurssecretaris 

……………………………………………………..   …………………………………………………………… 
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Deel 3: Kerksluiting en vrijwilligers 

 

Parochiefusies en het opschalen van de parochies hebben behalve vergroting van het 

werkgebied ook vaak gevolgen voor de aanwezige kerkgebouwen. Praktische argumenten 

als financiën en afgenomen kerkbezoek kunnen redenen zijn voor het sluiten van een 

kerk. Een ingrijpend gebeuren voor de dorps/wijk- en geloofsgemeenschap. Over ‘de 

verhuizing’ van de gelovigen, werkzaamheden en de uitvoerders voor zowel de 

parochianen als de vrijwilligers zal er goed moeten worden nagedacht. Dit onderwerp 

vraagt naast een goede planning en organisatie vooral ook een pastorale aanpak en visie. 

Want niet alleen de maat van de gemeenschap moet dus anders, maar ook en vooral de 

wijze waarop de gemeenschap gestalte krijgt wat een nieuwe invulling van wat parochie 

zijn betekent. 
3 Daarom is in de bijlagen ook de notitie ‘Pastorale ondersteuning bij kerksluitingen’ 

opgenomen van de adviescommissie voor Pastorale Organisatie van het aartsbisdom 

Utrecht  geschreven voor pastorale teams met praktische aanwijzingen om kerksluitingen 

op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.  

 

Tips en trucs 

We zijn als parochie zelf verantwoordelijk voor het goed organiseren van de kerksluiting. 

Het is een moeilijke klus die iedereen in de gemeenschap raakt. De opdracht is dus om 

álle activiteiten en betrokkenen in het vizier te hebben en gezamenlijk een proces aan te 

gaan. Parochies kunnen hierbij aan de volgende punten denken: 

 Een werkgroep ‘overstapservice’ in het leven roepen die met betrokkenen uit de 

gemeenschap en vertegenwoordigers uit pastoraal team en bestuur, het proces 

voorttrekt en tot een zo goed mogelijk einde  brengt. 

 Een goede inventarisatie van alle werkzaamheden en vrijwilligers maken. Wat 

verdwijnt er en wat blijft er op de oude plek (bv begraafplaats) en welke 

werkzaamheden en mensen moeten meeverhuizen? Welke aanpassingen zijn er 

nodig in de nieuwe situatie als gastheer van de  kerk die openblijft?   

 Communicatie is de sleutel van alle beweging. Moeilijke processen verdienen 

aandacht, uitwisseling van hartzaken en een heldere kijk om dit alles in goede banen 

te leiden en te houden. 

 Er dient in iedere grote parochie een vrijwilligersbeleid geformuleerd te zijn waarin 

de kerksluiting, en de aandacht voor vrijwilligerszorg een duidelijke plaats heeft. 

 Het lokale vrijwilligerswerk dat in de wijken en dorpen blijft waar kerken gesloten 

worden, kan begeleid worden door de - lokale - contactperso(o)n(en) voor de 

vrijwilligers. 

 Indien de afstanden naar ‘de nieuwe kerk’ te groot is voor bepaalde doelgroepen is 

het opzetten van een meerijd- of overstapservice een goede zaak. 

                                                           
3
  De bijlage ‘Pastorale ondersteuning bij kerksluitingen’ is een notitie van de adviescommissie van pastorale 

ondersteuning die aansluit bij de diocesane notitie:  ‘Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke 

eredienst’, Procedure in het Aartsbisdom Utrecht, van februari 2013. 
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 Eenieder beter leren kennen door na de zondagsviering met regelmaat de 

parochianen elkaar te laten ontmoeten bij een kopje koffie! 

Meer informatie en voorbeelden 

 

Er zijn verschillende voorbeelden van de uitvoering van overstappen naar een andere 

kerk door een voorgenomen kerksluiting die op dit moment door gefuseerde parochies 

gebruikt worden.  

Naast een zeer praktisch voorbeeld in de eerste twee bijlagen heeft de derde bijlage een 

pastorale insteek. 

 

3.1. Voorbeeld: De Overstapservice 

   3.1.1. Algemene aanpak      blz. 55 

   3.2.2. Informatiebrief aan parochianen    blz. 56 

   3.2.3. Inschrijflijsten en rooster meerijd-service   blz. 57 

3.2. Voorbeeld: Handreiking kerksluiting       blz. 59 

3.3. Bijlage ‘Pastorale ondersteuning bij kerksluitingen’ uit het Analecta  

       van het aartsbisdom Utrecht, februari 2013     blz. 63 
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3.1.1. : Overstapservice – Algemene aanpak                                              en                                                          

 

 

ALGEMENE VOORBEREIDING:  

 Samenstellen werkgroep overstappen met bestuur vertegenwoordiging, 

pastoriemedewerkers en enkele anderen. 

 Planning en uitvoering 

TIPS: 

 Zo vroeg mogelijk beginnen.  

 Werkgroep overstapservice én pastoor proberen iedereen te spreken,  

 Eenheid/gemeenschap opbouwen.  

 Mensen voorbereiden, niet alleen met argumenten maar vooral ook met 

medeleven.  

 Bij de mededelingen na de mis zeggen dat er een werkgroep "overstappen" is. 

Werkgroep voorstellen en eigen mededeling laten doen.  

 Uiteindelijk alle parochianen een brief sturen met daarin duidelijk alle 

veranderingen en de mogelijkheden qua vervoer etc. 

  Intekenlijst achterin de kerk voor vervoer, vraag en aanbod. 
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3.1.2.  Voorbeeld overstapbrief 

Plaats…., datum… 
 

Geachte medeparochiaan, 

 

Langs deze weg wil ik u officieel op de hoogte brengen van de feiten, gevolgen en nieuwe 

mogelijkheden van de parochiefusie van onze parochie …….. tot …….van …... 

 

Sinds (datum) zijn er in …… nog maar twee parochies, te weten ………en ……….  

Onze kerk zal uiterlijk …… haar deuren sluiten. Tot die tijd wordt er gezocht naar een 

nieuwe bestemming voor het gebouw. Pastoor …… is per 1 januari  benoemd 

in……Pastoor ……, wordt de pastoor van de (nieuwe…… parochie en deken van dekenaat 

…... 

 

Vanaf (datum) a.s. zullen de Nederlandstalige zondagsmissen plaatsvinden in de 

parochiekerk …….. om 11 uur. De Internationale missen zullen tot nader bericht aan de 

Ploegstraat gevierd worden. 

 

Om het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken deze grote en voor velen pijnlijke 

stap naar de nieuwe parochie te maken is de werkgroep ‘Overstapservice’ in het leven 

geroepen. Wij willen iedereen die met vragen zit helpen aan antwoorden en oplossingen. 

Heel praktisch wordt onder andere de behoefte aan vervoer naar de nieuwe parochie in 

kaart gebracht en opgelost en zijn wij elke zondag na de mis aanspreekbaar voor 

iedereen met vragen, problemen en ideeën.  

De mooie dingen die we in onze parochie hebben opgebouwd zullen niet verloren gaan! 

Zo verhuizen het koffiedrinken, de kinderwoorddienst, de crèche, de open avond en veel 

andere zaken mee. In de nieuwe parochie is ook ruimte voor nieuwe initiatieven zoals 

catechese, Bijbelstudie, gebedsgroep etc.. 

Tot die tijd is er elke dinsdag- en donderdagochtend in het secretariaat voor 

belangstellenden van 10 uur tot 12 uur een inloop met koffie en thee om elkaar te 

ontmoeten. 

De Actie Kerkbalans zal dit jaar zonder lopers plaatsvinden. Als bijlage vindt u namelijk 

een brief van Pastoor ……. over de Actie Kerkbalans …… Ook na de fusie blijft uw bijdrage 

aan de kerk van groot belang. Van harte aanbevolen dus. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en hoop u als parochiaan van de nieuwe 

……. te mogen begroeten! Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen neem dan gerust 

contact met ons op (contactgegevens z.o.z.). 
 

Met vriendelijke groet, 

……….. 

Namens de werkgroep ‘overstapservice’  

en voormalig bestuur parochie ……… 

 

Contact: 

Werkgroep ‘overstapservice’:       Voormalig bestuur: 

Naam, telefoon en email      Naam , telefoon en email  

Naam , telefoon en email     Naam , telefoon en email 

 

Pastoor:  Naam , telefoon en email 
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3.1.3.  intekenlijst en rooster overstap service                                                 e                                                           

 

Intekenlijst voor de ‘overstapservice van ….. naar …….’ . 

 

We inventariseren wie er vanaf  …….. graag zouden meerijden naar de ….. parochie. 

Daarvoor zoeken we ook chauffeurs die volgens een rooster medeparochianen willen 

meenemen naar onze nieuwe kerk. Noteer hieronder a.u.b. uw contactgegevens en wij 

nemen contact met u op hoe het verder geregeld wordt. Ook de terugweg wordt 

natuurlijk geregeld. 

 

Ik wil graag meerijden 

Naam Contactgegevens Gewenst 

vertrekpunt 

Frequentie 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ik wil graag mensen meenemen 

Naam Contactgegevens zitplaatsen Frequentie 

    

   ..x/maand 

   wekelijks 

   Reserve 

    

    

    

    

   

Achterzijde formulier  

De werkgroep ‘overstapservice’ bestaat uit: 

 

1….naam, adres en telefoon en email 

 

2….naam, adres en telefoon en email 

 

3….naam, adres en telefoon en email 
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Rooster Overstapservice  

 

Van de chauffeurs op dit rooster wordt verwacht op de aangegeven data de volgende mensen thuis 

ophalen en weer af te leveren: 

 

Pool 1: 

Dhr/mw…… 

…adres 

…tijstip 

Dhr/Mw. …..,  

…adres 

…tijdstip 

 

Pool 2: 

Dhr/Mw…. 

…adres 

…tijdstip 

Dhr/Mw……  

….adres 

….tijdstip 

 

Bij verhindering zorgen de chauffeurs zelf voor vervanging. 

De passagiers melden zich bij verhindering tijdig af bij de geplande chauffeur. 

Koffiedrinken na de mis gaat in onderling overleg. 

Standaard worden Mw. ….. gereden door Mw. …….. Bij verhindering kan teruggevallen worden op de 

reservechauffeurs. 

 

Chauffeurs: 

Naam telefoon email 

   

   

   

   

Reserve chauffeurs: 

   

   

   

Passagiers: 

   

   

   

   

 
 

Datum Chauffeurs pool 1 Chauffeurs pool2 
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3.2. Handreiking voor sluiting en onttrekking aan de eredienst. 

 
Parochie ……… te …………. 

A   Start met een vertrouwelijk traject. 

1) De eerste stap is het besluit van het Parochiebestuur.  

In het besluit worden aangegeven wat de redenen zijn om tot sluiting over te 

gaan en wordt het tijdpad vastgesteld. Ook wordt vastgelegd wie pastoraal en wie 

bestuurlijk de sluiting zal begeleiden. De pastoor is de woordvoerder naar buiten. 

2) Daarna vindt vertrouwelijk overleg plaats in het pastorale team. Daar wordt 

besloten wie het traject verder gaat begeleiden. Het lijkt het meest voor de hand 

liggend dat dit een van de leden van het PT is die vooral werkzaam is in de 

betrokken kerk(wijk-dorp) of een bestuurslid (in samenwerking met het lid van 

het PT).   

Onder zijn leiding wordt t.z.t. een “ontvangstgroep” gevormd die als taak heeft 

aan de nieuwe parochianen/medewerkers een welkom-gevoel te geven. Daarbij 

gaat het om praktische zaken ( kastruimte, vergaderplekken etc. ) maar vooral 

om de bereidheid te stimuleren om ruimte te maken voor de nieuwkomers. 

3) Onder leiding van de pastoor gaan de aangewezen leden van het PT en/of bestuur 

beginnen aan de voorbereiding :  een lijst maken van personen die gevraagd gaan 

worden voor het vormen van een “overstapgroep “, afspreken wie naar de 

parochianen de woordvoerder is, vastleggen van data waarop gesprekken met 

iedereen die bezig is in de liturgie, in de kerk en in de parochie zullen worden 

gevoerd en voorbereiden van de tekst van de mededeling over de sluiting. 

 

B    Het openbare traject. 

1) In de wekelijkse viering wordt door de pastoor het besluit van het Parochiebestuur 

bekend gemaakt. In de mededeling wordt ingegaan op het waarom en op het hoe.  

aangeven welke maatregelen er zijn genomen om een en ander zo goed mogelijk 

te laten verlopen.  

Dus: dat er een overstapgroep en ontvangstgroep wordt gevormd, wat de taken 

van die groepen zijn, dat er gesprekken komen met alle medewerk(st)ers  in de 

liturgie (koren, kosters, lectoren, collectanten, acolieten, misdienaars) en met alle 

overige medewerk(st)ers in de kerk en in de parochie, en wie woordvoerder intern 

is. Wanneer er niet veel animo is om een “groep” te vormen is het goed om op 

zoek te gaan naar een persoon die bereid is een woordje te zeggen. De 

overstapgroep is in dit geval het belangrijkst. 

Uitnodigen voor koffie na afloop : gelegenheid om af te reageren maar ook om 

vragen te stellen , om na te praten en het besluit te verwerken. 

De gehele tekst van de mededeling ( inclusief  de maatregelen van overstapgroep 

en de data van de gesprekken ) wordt na de dienst op schrift uitgereikt. Deze 

tekst met de mededeling over de sluiting wordt in de andere kerken van de 

parochie verspreid tijdens de zondagsdienst  

2) Voor het weekend wordt een persbericht gestuurd naar lokale en algemene pers, 

radio en TV met een embargo tot zondag 12.00 uur. 

In dat persbericht wordt ook vermeld dat Pastoor ……. de woordvoerder is. 

3) Binnen 1 week na de openbaarmaking van het besluit wordt door het betrokken 

lid van het Pastorale team een overstapgroep gevormd.  

Bespreekpunten: 

(De te sluiten kerk wordt altijd door een reeds bestaande kerk vervangen. Waar 

de parochianen naderhand ter kerke zullen gaan, zullen zij zelf uitmaken!) 

Wat is je dierbaar in het gebouw? Wat wil je dat er mee zou moeten? 

Wat doen we met de kruisjes op de gedachteniswand? 

Kunnen we een klankbordgroep zijn voor andere parochianen? 

Hoe gaan we de afscheidsdienst in onze kerk vormgeven? 
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Contact leggen met de ontvangstgroep. 

Enzovoort. 

4) Er wordt een ontvangstgroep samengesteld in overleg met het lid van het PT dat 

het beste thuis is in de “ontvangende “kerk. Hoofdtaak : Hoe kunnen we aan de 

nieuwe parochianen een gevoel geven dat ze van harte welkom zijn. Regeling van 

praktische zaken (vergaderruimte, kastruimte ed.). Goed contact leggen met de 

“overstapgroep”. 

5) Binnen 2/3 weken : start van de gesprekken met de mensen die actief zijn in de 

groepen zoals genoemd onder B 1.  

Bespreekpunten:  

Wat wil je in de nieuwe situatie graag blijven doen ? Er moeten dan kontakten 

gelegd worden voor diegenen die er eventueel positief op reageren .Dus : 

afspraken maken, adressen/telefoonnummers beschikbaar hebben. 

Het zal vaak gaan om praktische zaken : Is er repetitieruimte voor een Koor? 

Is er mogelijkheid koormappen op te bergen?  Hoe worden we ingepast in de 

bestaande roosters ? 

Veel mensen hebben tijdens het proces afgehaakt. Het voornaamste doel in de 

weken na de “fusie” is te proberen de verschillende groepen te catalogiseren en 

gericht voor gesprekken uit te nodigen 

Enzovoort. 

6) De begeleider van de sluiting zal in zijn gesprekken aandacht dienen te besteden 

aan: 

Hoe is het beheer van het gebouw na de sluiting ? 

Het beheer gaat over naar het Parochiebestuur, dat opdracht kan geven aan de 

commissie Herbestemming Kerkgebouwen in het betrokken gebouw een anti-

kraak beheer te activeren. Vanaf de start van dit anti-kraak beheer nemen de 

bestuursleden die zitting hebben in de commissie Herbestemming Kerkgebouwen 

de uitvoering van het beheer tijdelijk over en zij bepalen hoe het beheer in het 

gebouw en rond het gebouw wordt geregeld. 

Zolang de commissie Herbestemming Kerkgebouwen nog niet actief is of nog geen 

beslissing heeft genomen, mag de kerk niet aan haar lot worden overgelaten. 

Degenen, die tot nu toe voor het gebouw verantwoordelijk waren,  worden 

gevraagd, of ze dit verder willen blijven doen totdat er een definitieve of 

voorlopige  herbestemming komt. Sommige activiteiten kunnen verder in het 

kerkgebouw plaatsvinden. De gebruikers zullen er geen begrip voor hebben, dat 

ze het gebouw niet meer mogen gebruiken, zolang er geen herbestemming is. 

Deze periode moet natuurlijk zo kort mogelijk worden gehouden 

 

Hoe is het sleutelbeheer na de sluiting ? 

Het sleutelbeheer wordt geregeld vanuit het Pastoraal Centrum. Daar bevindt zich 

de centrale sleutelkast. Voor de voorlopige of definitieve herbestemming  worden 

alle sleutels - voor zover dat te achterhalen is – ingenomen en gelabeld en 

ingeleverd bij het Pastoraal Centrum.  

 

Wat zijn mogelijk de plannen van het parochiebestuur met het gebouw ? 

 

Wat gebeurt er met de inventaris ? 

Er wordt een inventarislijst opgemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van in de 

parochie of bij het bisdom aanwezige gegevens. 

Alle goederen blijven eigendom van de parochie. Dat geldt in het bijzonder voor 

goederen van enige religieuze/en/of kunsthistorische betekenis.  

Zonder een besluit van bisdom en bestuur kan hier niet vanaf geweken worden. 

Ten aanzien van alle roerende goederen wordt allereerst gekeken of in de 

hoofdkerk van de betrokken parochiewijk van de betreffende zaken er in 

voldoende mate en kwaliteit aanwezig is. Op de inventarislijst wordt aangetekend 

welke artikelen naar de andere kerk gaan. Alle overblijvende artikelen gaan naar 

het Pastoraal Centrum. Goud en zilver bij voorkeur ingepakt in zilverdoek. 
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Tafellinnen en gewaden zo veel als mogelijk in gereinigde en gevouwen staat 

verpakt in dozen, bij linnen mottenballen. 

Bij wisseling van artikelen met de vergelijkbare artikelen uit de hoofdkerk, gaan 

de ingenomen artikelen ook naar het Pastoraal Centrum. Het parochiebestuur 

besluit uiteindelijk wat er met de overgebleven artikelen gaat gebeuren. 

De basisinrichting (zoals banken, beelden, grote kruisbeelden, altaartafel, 

lezenaar ed.) van de te sluiten kerk blijft in tact in het gesloten gebouw totdat 

duidelijk is wat er met het gebouw gaat gebeuren. 

 

Bereikbaarheid en communicatie   

Waar kunnen parochianen terecht, hoe is de parochie bereikbaar en nabij, voor 

welke zaken moet je bij het KWC zijn, voor welke bij het PC. 

Zorgen dat er in het parochieblad artikelen komen over de gang van zaken 

 

Regeling van kleine praktische zaken 

Als voorbeeld : het opzeggen van abonnementen, telefoon, glazenwasser, 

tuinman 

Het lijkt zinvol de officieuze sluiting van de kerk te laten samenvallen met het 

onttrekken ervan aan de eredienst. 

Het is verstandig om – terwijl nog niet alle data van sluiting vastliggen – reeds uit 

te kijken naar geschikte mensen voor de diverse groepen. 

Op de dag dat de onttrekking aan de eredienst plaats vindt en de kerkbezoekers 

van de te sluiten kerk na de plechtigheid, samen met de pastoor, naar hun 

toekomstige nieuwe kerk gaan, moet aan de volgende zaken worden gedacht: 

In de “nieuwe” kerk moet een plechtige mis plaats vinden met koorbegeleiding, 

zodat de nieuwe leden met een lied worden verwelkomd. 

De plechtigheid in de te sluiten kerk moet tenminste 3 kwartier vroeger beginnen 

dan in de “ontvangende” kerk 

In beide kerken moet de dienst op tijd beginnen, het mag niet voorkomen in de 

“ontvangende” kerk de mensen weglopen omdat ze te lang moeten wachten. 

 

C    Nazorg. 

Enkele weken na sluiting van de kerk via gesprekken met een aantal mensen proberen te 

achterhalen hoe ze een en ander hebben ervaren. Wat ging goed? Wat was niet goed? 

Heeft men tips om het proces beter te laten verlopen? 

Leg die ervaringen vast op schrift en bespreek dit in het parochiebestuur. 

Daardoor kunnen we er van leren hoe het beter kan bij een volgende sluiting. 

De integratie van de “nieuwkomelingen” zal in het een of andere geval verdere 

begeleiding wenselijk maken. Een middel kan zijn de “overstapgroep” – die dan een 

andere naam krijgt – aan te vullen met mensen uit de ontvangende parochie. Het kan 

natuurlijk ook omgekeerd: de “ontvangstgroep” wordt met nieuwe leden van de 

“overstapgroep” uitgebreid. Deze gezamenlijke groep buigt zich over de verschillende 

vrijwilligersgroepen, vult aan, schrapt om op die manier een up to date overzicht te 

krijgen. De vrijwilligers worden per groep voor gesprekken uitgenodigd om vast te 

stellen, welke taken er te vervullen zijn en in hoeverre deze door de individuele personen 

worden geaccepteerd. 
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3.3. Pastorale ondersteuning bij kerksluitingen uit: Analecta Aartsbisdom Utrecht 
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Deel 4: Pr-materiaal, communicatie is onontbeerlijk  
 
Communicatie is de sleutel van alle beweging. Moeilijke processen verdienen aandacht, 

uitwisseling van hartzaken en een heldere kijk om dit alles in goede banen te leiden en te 

houden. Parochiefusies, kerksluitingen, een nieuw bestuur, parochiecentrum en pastoor 

zijn ingrijpende gebeurtenissen voor de dorps/wijk- en geloofsgemeenschap. Over alle 

veranderingen en ‘de verhuizingen’ die plaatsvinden moet gesproken worden en op tijd 

gecommuniceerd naar de mensen in de parochie. Communicatie vraagt een goede 

planning en organisatie en ga op zoek naar goede voorbeelden! 

 
Tips en trucs 
De opdracht is dus om álle activiteiten en betrokkenen in het vizier te hebben en 

gezamenlijk het communiceren over het proces aan te gaan. Parochies kunnen hierbij 

aan de volgende punten denken: 

 

 Stel een commissie of werkgroep aan die gedurende de veranderingsprocessen alle 

communicatie op papier, via de kansel, of website in goede banen leidt!  

 Laat je adviseren door een deskundige om het vakkundig aan te pakken. Een 

fusieproces is eenmalig, niet goed communiceren is kansen missen. Wees creatief. 

 Maak een helder Pr-plan. Wat wil je bereiken en in welke tijdsplan? Bepaal de 

prioriteiten. 

 Als er dingen misgaan, excuses aanbieden en de zaken rechtzetten. En vooral leer 

ervan!! 

 Laat zien wat je doet, hoe je het doet en waarom. Als zaken dan mislopen is er meer 

begrip. 

 Laat duidelijk zien waar mensen terecht kunnen met vragen. 

 

Meer informatie en voorbeelden. 

4.1.  Voorbeelden informatie stuurgroep Eindhoven      

  4.1.1. flyer stuurgroep       blz. 77 

  4.1.2. folder stuurgroep       blz. 79 

4.2. Voorbeeld uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst Eindhoven   blz. 81 
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4.1.1. Flyer stuurgroep 

 “Zorg voor onze vrijwilligers” 

 

Vrijwilligerswerk: 

Zonder onze vrijwilligers zouden wij op zondag niet samen kunnen komen in goed 

onderhouden, sfeervol versierde en met muziek omgeven kerkgebouwen. 

Werd het parochieblad niet gemaakt, gedrukt en bij u thuis bezorgd. Zagen onze 

kerkhoven er niet zo goed verzorgd uit. Zouden de pastores zich niet bezig kunnen 

houden met de taak waarvoor zij zijn aangesteld, Pastorale zorg voor onze parochianen. 

Heel veel werkzaamheden binnen de parochie worden verricht door vrijwilligers. Daarom 

heeft het parochiebestuur de stuurgroep vrijwilligerszorg ingesteld.  

Taken van de stuurgroep vrijwilligerszorg: 

 De stuurgroep wil onder andere een klankbord zijn voor de vrijwilligers, door goed 

naar hen te luisteren.  

 Tevens willen zij hun waardering uitspreken naar de vrijwilligers, door  aandacht 

te geven o.a. bij ziekte, jubilea, afscheid of overlijden. 

 Zij organiseert bijeenkomsten voor de verschillende werkgroepen om  

kennismaking van vrijwilligers onderling en samenwerking tussen de werkroepen 

van de verschillende kerken te bevorderen. 

 De stuurgroep organiseert een jaarlijkse bijeenkomst om de vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet voor de parochie.  

         

Wie maken deel uit van de stuurgroep vrijwilligerszorg: 

Een van de leden van het parochiebestuur heeft de vrijwilligerszorg in haar portefeuille 

en voor elk kerkgebouw is er een contactpersoon die deelneemt aan deze stuurgroep, bij 

hem of haar kunt u terecht met vragen en opmerkingen die de vrijwilligers aangaan. 

 Parochiebestuur:  

Telefoon:   E-Mail:  

Kerk 1:  

Telefoon:   E-Mail:  

 Kerk 2: 

Telefoon:                E-Mail: 

 Kerk 3: 

Telefoon:  E-Mail:  

 Kerk 4: 

Telefoon:   E-Mail:  

 Algemeen lid:   

Telefoon:   E-Mail:  

 

 

 

 

 



Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk 

79 

4.1.2.  Folder stuurgroep 

Werving Vrijwilligers 

voor de Parochie …………. te ………… 

 

Vrijwilligerswerk 

Zonder onze vrijwilligers zouden wij op zondag niet samen kunnen komen in goed 

onderhouden, sfeervol versierde en met muziek omgeven kerkgebouwen. 

Werd het parochieblad niet gemaakt, gedrukt en bij u thuis bezorgd. Zagen onze 

kerkhoven er niet zo goed verzorgd uit. Zouden de pastores zich niet bezig kunnen 

houden met de taak waarvoor zij zijn aangesteld, pastorale zorg voor onze parochianen. 

Heel veel werkzaamheden binnen de parochie worden verricht door vrijwilligers, die op 

hun beurt weer zorg en aandacht verdienen. Daarom is er een stuurgroep 

vrijwilligerszorg  

Doel van de stuurgroep 

 De stuurgroep wil onder andere een klankbord zijn voor de vrijwilligers, door goed 

naar hen  te luisteren. 

 Zij organiseert bijeenkomsten voor de verschillende werkgroepen om  kennismaking  

van vrijwilligers onderling en samenwerking tussen de werkroepen te bevorderen.  

 Tevens wil zij hun waardering uitspreken naar de vrijwilligers,  door het organiseren 

van een jaarlijkse vrijwilligersdag en door aandacht te geven bij ziekte, jubilea, 

afscheid of overlijden. 

 

Wie maken deel uit van de stuurgroep 

Er wordt geprobeerd om voor elke kerkwijk een contactpersoon te hebben: 

 Parochiebestuur: …… 

 Kerk 1: …. 

 Kerk 2: …. 

 Kerk 3: …. 

 Kerk 4: …. 

 Algemeen lid: ………. 

  
Welke vrijwilligers zoeken wij? 

Iedereen die zich in bovenstaande visie kan vinden en wie zich wil inzetten voor de 

medemens is welkom.  Samen met u willen we de gemeenschap van de parochie St. 

Petrus’ Stoel verder uitbouwen. 

Vrijwilligers zijn actief als/bij: 

 Gastheer/gastvrouw op een van de kerkwijkcentra 

 Collectanten tijdens de vieringen 

 Voorbereiding van de Eerste Communie 

 Huwelijksvoorbereiding 

 Kindercatechese 

 Lector 

 Koster 

 Acoliet/misdienaar 

 De drukkerij van de parochie 

 Verzorgen van de bloemen 
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 Schoonmaken van de kerken 

 Klussengroepen 

 Diverse koren 

 Gebouwencommissie 

 Onderhoud van de begraafplaatsen 

 Onderhoud van de tuinen 

 ... 

 

Zoals u ziet zijn er op veel verschillende gebieden mensen nodig. Denkt u ik wil ook 

graag vrijwilligerswerk doen. Neemt u gerust contact met ons op.  

Ons telefoonnummer staat op de volgende bladzijde.  

Wat bieden wij: 

 Inspirerende werkomgeving 

Een gemeenschap in ontwikkeling, waar saamhorigheid en zorg voor elkaar hoog in het 

vaandel staan. 

 Verzekering 

Al onze vrijwilligers zijn verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid en ongevallen 

tijdens de tijden dat zij werkzaam zijn voor de parochie. 

 

 Vrijwilligerspas van de gemeente …… 

Met de vrijwilligerspas krijgen vrijwilligers voordeel op producten en diensten van 

bedrijven en organisaties in ……. Bovendien krijgen zij drie maal per jaar het 

vrijwilligersmagazine ‘Kanjers’, met artikelen over vrijwilligerswerk, ervaringen van 

andere vrijwilligers en handige tips. 

Vrijwilliger zijn…. 

 

Vrijwilliger zijn is vrijwillig, 

maar niet vrijblijvend. 

Vrijwilliger zijn is verbonden, 

maar niet gebonden. 

Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar, 

maar niet te koop. 

Vrijwilliger zijn, 

is positief denken, 

is positief doen, 

met als enig doel, 

voor jezelf en 

een ander een goed gevoel! 
 
 

Meer informatie 

Om u aan te melden als vrijwilliger of als u meer informatie wilt, kunt u contact op 

nemen met …. op telefoonnummer ………. (maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen). Of 

stuurt u een e-mail naar ……………. 
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4.2.   Voorbeeld uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst Eindhoven 

 

Uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst 2 september 2012 

Eindhoven, 10 juni 2012 

Aan alle vrijwilligers van onze parochie, 

 

Als onderdeel van een “legpuzzel”  zijn de voormalige parochies samengevoegd tot een 

nieuwe parochie!  

Als dank voor al uw enthousiaste inspanningen en aanpassingen tijdens het afgelopen 

jaar willen wij u en uw partner graag uitnodigen voor een gezellige bijeenkomst op 

zondagmiddag 2 september in de tuin van de pastorie van de Petruskerk. 

U bent uitgenodigd vanaf 14.00 uur om onder genot van een hapje en een drankje elkaar 

te ontmoeten. 

Om 17.00 uur zal deze middag afgesloten worden met een versperviering in de 

Petruskerk.  

Als onderdeel van deze viering zal de opening van het werkjaar plaatsvinden en zal het 

Jaarthema voor het komende werkjaar gepresenteerd worden. 

Wij hopen u te mogen begroeten op 2 september om er gezamenlijk een gezellige 

middag van te maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur en Pastoraalteam van de Parochie St. Petrus’ Stoel 

 

Wij verzoeken u zich voor deze middag aan te melden. Dit kan door middel van een e-

mail te sturen naar:pastoraalteam@petrus-ehv.nl  

o.v.v. uw naam en met hoeveel personen u komt of vult u bijgaand formulier in en lever 

dit in bij een van de kerktrefcentra. 
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Deel 5: Verzekering, vergoedingen, en   

   arbeidsomstandigheden vrijwilligers  

De kerk is een vrijwilligersorganisatie waarbij ook duidelijke afspraken gemaakt moeten 

worden als het gaat om verzekeringen, (vrijwilligers)vergoedingen  en 

arbeidsomstandigheden. Alle vrijwilligers in de RK Kerk van Nederland zijn voor de WA- 

en ongevallenverzekering ondergebracht bij ‘Donatus’. Registratie van de actieve 

vrijwilligers is hierbij noodzakelijk. Naast deze verzekering kennen vele burgerlijke 

gemeenten een collectieve vrijwilligersverzekering. Beide verzekeringen kunnen ingezet 

worden voor de vrijwilligers, waarbij de Donatus-verzekering de voorkeur heeft. 

In de gefuseerde parochie zullen bestaande financiële afspraken met vrijwilligers vanuit 

de verschillende ‘oude’ geloofsgemeenschappen geëvalueerd moeten worden, en een 

nieuw standpunt door het bestuur bepaald vanuit de actuele (financiële) stand van 

zaken. Het gaat meestal over vergoedingen aan  dirigenten en organisten, 

kerkhofvrijwilligers en beheerders, kosters en schoonmaaksters. Een parochie is NIET 

VERPLICHT een vrijwilligersvergoeding te geven. De RK kerk adviseert de parochies 

hierin voorzichtigheid te betrachten en geen vaste vrijwilligersvergoedingen te 

verstrekken. Reëel gemaakte onkosten dienen wel vergoed te worden.  

 

Tips en trucs 

We zijn als parochie zelf verantwoordelijk voor het aantrekkelijk maken en het goed 

organiseren van onze organisatie zodat mensen graag bij ons een klus willen klaren. De 

opdracht is dus om álle vrijwilligers (kort of langdurig actief) en hun activiteiten in het 

vizier te hebben. Parochies kunnen hierbij aan de volgende punten denken: 

 Stel een commissie, werkgroep of contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de 

verzekeringen, vergoedingen en de Arbeidsomstandigheden. Meestal is dat de 

penningmeester en/of iemand van het secretariaat. Maak duidelijk waar mensen 

terecht kunnen met vragen. 

 Er zal in iedere parochie een vrijwilligersbeleid geformuleerd moeten worden waarin 

aandacht is voor vrijwilligerszorg, verzekeringen, arbeidsomstandigheden en andere 

basisvoorwaarden. Het vrijwilligersbeleid zal ook regelmatig geëvalueerd moeten 

worden.  

 De Arbeidsomstandighedenwet geldt voor parochies en begraafplaats, ook als 

vrijwilligersorganisatie! De werkzaamheden moeten veilig uitgevoerd kunnen worden 

en geen risico voor de gezondheid vormen. Een Risico-inventarisatie en evaluatie met 

een plan van aanpak (knelpunten) voor parochies is niet verplicht. Maar veilig 

vrijwilligerswerk moet wel een belangrijk punt van aandacht zijn voor het 

parochiebestuur en het pastoraal team. En knelpunten dienen wel aangepakt te 

worden. Bij het bisdom is een landelijke modelinstructie met ARBO-voorschriften 

opvraagbaar.  

Meer informatie  

5.1. Informatie vrijwilligersverzekering ‘Donatus’    blz. 85  

5.2. Informatie vrijwilligerswerk en giftenaftrek    blz. 86 
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5.1. Informatie vrijwilligersverzekering  ‘Donatus’ 

Aansprakelijkheid 

Er is een Aansprakelijkheidsverzekering gesloten met een eigen risico van € 500 bij 

zaakschade, bij letselschade geldt geen eigen risico. Schade door medewerkers en 

vrijwilligers veroorzaakt, zowel aan derden als onderling, is verzekerd. Beschadiging aan 

materiële eigendommen van verzekeringnemer (parochie of instelling) valt uiteraard niet 

onder de dekking omdat dit geen schade aan derden is. Zodra u op de hoogte bent van 

een schade, waarvan u vermoedt dat deze het eigen risico te boven gaat, dient u 

Donatus in te lichten. U moet de beoordeling van de aansprakelijkheid aan de 

verzekeraar overlaten. 

Toelichting:  
- Het uitgangspunt van ons aansprakelijkheidsrecht is dat een ieder zijn eigen schade draagt. De 

schade ligt daar waar ze valt. Pech, toeval en ongeluk is voor risico en rekening van het 
slachtoffer. Voor het afwentelen van de financiële consequenties van schade moet een goede 
reden bestaan. Daarvoor is het nodig dat deugdelijke rechtsgronden worden aangewend. 

-  Indien uw vrijwilliger of medewerker schade oploopt tijdens de uitoefening van zijn taak voor de 
kerk, komt deze schade alleen voor vergoeding in aanmerking indien uw kerkgenootschap 
rechtens een verwijt kan worden gemaakt. Dit geldt ook voor een willekeurige derde partij zoals 
een bezoeker van de kerk of de eigenaar van het naastgelegen pand.  

- Een uitzondering hierop vormt de werknemer in loondienst die het kerkgenootschap kan 
aanspreken op grond van werkgeversaansprakelijkheid. 

- Wie struikelt en zijn been breekt draagt zelf zijn (financiële) leed. Dit wordt anders indien de vloer 
van de kerk net in de boenwas is gezet en men heeft verzuimd een waarschuwingsbord “Pas op: 
gladde vloer!” neer te zetten. 

 
Schade aan grafmonumenten, behoudens veroorzaakt door een kerkelijke medewerker of 

vrijwilliger, valt niet onder deze verzekering, maar onder de speciale verzekering voor 

grafmonumenten.  

Daarnaast is er een speciale verzekering gesloten voor het risico, dat een medewerker of 

vrijwilliger van de parochie als bestuurder van een motorrijtuig letsel overkomt en 

waarbij die bestuurder zelf schuldig is aan het ongeval (de 

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen, ook wel 

WEGAM-verzekering genoemd). Deze verzekering betreft een zogenaamde 

vangnetconstructie en biedt slechts dekking voor zover er elders geen of te beperkte 

dekking is. Voor schade aan de auto van de medewerker en/of vrijwilliger geldt op de 

cascodekking van de wegampolis een eigen risico van € 1.000. De WA-dekking bestaat 

uit een tegemoetkoming voor de onverhoopte terugval op de bonus-malusladder van de 

eigen autoverzekering van het slachtoffer, gedurende maximaal twee jaren en inclusief 

een eventueel eigen risico. 

Ongevallen 

Er zijn door de bisdommen collectieve ongevallenverzekeringen gesloten voor de 

vrijwilligers en voor bepaalde groepen medewerkers. Deze verzekeringen komen tot 

uitkering indien er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden, ongeacht de 

schuldvraag.  

 



Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk 

86 

Contact Donatus Verzekeringen:  

Bezoekadres Hoff van Hollantlaant 8 - 5243 SR Rosmalen  

Postadres Postbus 500 - 5240 AM Rosmalen  

telefoon 073 522 17 00  - fax 073 522 17 17  

website www.donatus.nl (hier kunt u ook uw schade melden)- e-mail info@donatus.nl  

5.2.  Vrijwilligersvergoeding en giftenaftrek 

Vrijwilligersvergoeding 

De huidige belastingwet staat toe dat een vrijwilliger maximaal € 1.500,- per jaar,  

€ 150,- per maand of maximaal € 4,50 per uur aan onkostenvergoeding mag ontvangen 

zonder daarbij bonnetjes e.d. te moeten overleggen. 

 

Giftenaftrek 

In de voorbije periode is er veel te doen geweest over de vraag onder welke voorwaarde 

een vrijwilliger gebruik kan maken van de giftenaftrek bij het afzien van een toegekende 

vrijwilligersvergoeding. Om van de giftenaftrek gebruik te kunnen maken, dient aan 

onder andere de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

 

 Voorwaarden 

1. Er moet sprake zijn van een daadwerkelijk toegekende vergoeding; met andere 

woorden de vrijwilliger moet er op basis van een getroffen regeling daadwerkelijk 

recht op hebben. 

2. De desbetreffende organisatie moet in staat zijn die vergoeding ook daadwerkelijk uit 

te betalen. 

3. De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen of hij/zij de toegekende vergoeding wel of 

niet wil ontvangen. 

4. Er moet sprake zijn van een schenking aan een zogenaamde Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI-status). Alle Nederlandse R.K. parochies hebben een dergelijke ANBI-

status omdat zij vallen onder de groepsbeschikking van de Nederlandse Kerkprovincie, 

zoals die door de belastingdienst is afgegeven. 

 

Met name het derde punt lijkt in de praktijk onvoldoende te worden onderkend. Als door 

een parochie een vrijwilligersverklaring wordt opgesteld, waarin direct wordt 

overeengekomen dat de vrijwilligersvergoeding wordt terug geschonken, kan men wel 

eens van een koude kermis thuiskomen. Indien de vrijgevigheid van de schenker op deze 

manier van te voren reeds wordt “geregeld”, is er een gerede kans dat de fiscus de 

giftenaftrek niet zal accepteren. 

De fiscaal veiligste route in deze is de situatie met een volledige geldstroom; de 

vergoeding wordt daadwerkelijk uitbetaald en door de vrijwilliger vervolgens 

daadwerkelijk als schenking naar de parochie terug betaald. 

Een ander verhaal is natuurlijk de giftenaftrek in situaties waarin is afgezien van het 

indienen van kostendeclaraties. Het moet dan aannemelijk zijn dat men deze kosten had 

kunnen declareren, maar dat men daarvan vrijwillig heeft afgezien. Daarnaast kan het in 

deze situaties ook gaan om kosten waarvoor geen vergoedingsregeling is getroffen, maar 

welke naar maatschappelijke opvattingen door de instelling vergoed hadden moeten 

worden. Nadere informatie kan worden gevonden op de site van de belastingdienst. 

http://www.donatus.nl/
mailto:info@donatus.nl

