
VRIJWILLIGERSVOORWAARDEN  

Bij de inzet van Vrijwilligers conformeren Stichting Mission Aviation Fellowship (hierna te noemen MAF NL) en 

de Vrijwilliger zich aan de volgende voorwaarden: 

1. MAF NL verplicht zich om de Vrijwilliger te begeleiden en naar vermogen bij te dragen aan een goede en 

plezierige functie. 

2. MAF NL verplicht zich alle voor de Vrijwilliger uit het werk voortkomende onkosten te vergoeden, voor 

zover deze kosten, naar het oordeel van MAF NL redelijk en/of tevoren afgesproken zijn en indien de 

declaratie vergezeld is van nota’s/bonnen. 

3. MAF NL verplicht zich de Vrijwilliger te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid en 

ongevallen.  

4. De Vrijwilliger verricht werkzaamheden voor MAF NL, zonder dat hiervoor een beloning ontvangen wordt. 

5. De Vrijwilliger gaat ermee akkoord dat persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen voor gebruik 

binnen MAF NL. 

6. De Vrijwilliger kent en onderschrijft de doelstelling van MAF NL en draagt het daaruit volgend beleid uit in 

handelen, communicatie en omgang met anderen. 

7. De Vrijwilliger heeft geheimhouding over wat vertrouwelijk is en verplicht zich om geen informatie aan 

derden te verschaffen als het op enige wijze schade kan toebrengen aan het imago, de werkwijze of 

doelstelling van MAF NL. 

8. De Vrijwilliger houdt zich aan de functie-inhoud, taakinstructie en taakomschrijving zoals opgesteld en zal 

naar redelijkheid de functie uitvoeren binnen de opgestelde criteria. 

9. Alles wat ontwikkeld wordt voor MAF NL zal onvervreemdbaar eigendom zijn van, en in het bezit blijven 

van MAF NL, zonder dat de vrijwilliger op welke wijze dan ook hieraan rechten kan ontlenen. 

10. De Vrijwilliger voorziet MAF NL van alle nuttige informatie omtrent het uitvoeren van de activiteiten 

(verhindering, ziekte, vakantie, evaluatie en resultaten van zijn of haar activiteiten). 

11. De voor uitvoering van de functie beschikbaar gestelde middelen blijven eigendom van MAF Nederland en 

moeten door de Vrijwilliger met zorg worden behandeld.  

12. De Vrijwilliger dient in principe de overeengekomen tijd uit of voert de afgesproken taak uit. Zodra de 

taak/de termijn is afgelopen wordt de Vrijwilliger opgenomen in de Flywilligerspool, tenzij uitdrukkelijk 

anders aangegeven. 

13. De Vrijwilliger kan na beëindiging van de overeengekomen tijd of de afgesproken taak om een schriftelijke 

verklaring vragen waarin de periode van uitvoering van de functie en een vermelding van kwaliteit en 

kwantiteit staat vermeld. 
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