OPLEIDINGS-/CURSUSOVEREENKOMST VOETBALVERENIGING KOLLUM

PARTIJEN, DE ONDERGETEKENDEN:
naam voorzitter Technische Commissie, hierna te noemen
VV Kollum

[…………………………………………………………………….]
En
naam (aspirant)trainer, hierna te noemen Student

[…………………………………………………………………….]
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT :
hebben afgesproken dat Student een opleiding (daar waar sprake is van opleiding is het
ook mogelijk dat wordt gesproken over cursus) gaat volgen.
Artikel 1 - Aanvang en duur
Student gaat de opleiding/cursus [naam………………………………………………………] volgen bij
[naam instituut ………………………………] te [vestigingsplaats…………………………………..].
De opleidings-/cursuslocatie is [plaats……………………………].
De geschatte duur van deze opleiding/cursus bedraagt [maanden………………………….] en
start per [datum…………………………].
Artikel 2 - Locatie
Student verricht naast de opleiding-/cursusbijeenkomsten praktijkwerkzaamheden in en
rond het terrein van VV Kollum en op voetbaldagen op terreinen van derden.
Artikel 3 - Werkzaamheden
De door de Student uit voeren werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Het voldoen aan de verplichtingen volgend uit de opleiding/cursus;
- Het verzorgen van trainingen;
- Het begeleiden van een team op wedstrijddagen;
- Het beoordelen van spelers.
Artikel 4 – Vergoeding kosten
- VV Kollum verstrekt een tegemoetkoming in de kosten van deze opleiding/cursus.
- De tegemoetkoming wordt verleend in de kosten van opleidings-/cursuskosten,
examengeld en verplicht aan te schaffen studiemateriaal.
- De opleidings-/cursuskosten en examengeld worden één maal vergoed
- De opleidings-/cursuskosten bedragen in totaal € [………………………].
- Alle genoemde kosten zijn inclusief de BTW.
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
Student zal zijn/haar werkzaamheden naar beste kunnen en met inzet van zijn volledige
arbeidskracht verrichten en aanwijzingen van VV Kollum of van door hem aan te wijzen
personen dienaangaande opvolgen.
Student is verplicht de bij VV Kollum geldende regels in acht te nemen.
Technisch Beleidsplan 2020-2025 Bijlage 3 Opleidingsovereenkomst Februari 2020 v1.0 definitief

Pagina 1

OPLEIDINGS-/CURSUSOVEREENKOMST VOETBALVERENIGING KOLLUM

Artikel 6 - Begeleiding
VV Kollum zal zorg dragen voor de praktijkbegeleiding van Student. Voor de
werkzaamheden ten behoeve van VV Kollum zal
[naam+functie………………………………………………………………] optreden als praktijkbegeleider.
Artikel 7 Verplichting na afronden opleiding
Student is verplicht na afronden van de opleiding/cursus de navolgende periode actief te
blijven als trainer of hoofdjeugdopleiding bij de VV Kollum.
Aankruisen wat van toepassing is.
Pupillen en Juniorentrainer:
Na afronding van de opleiding/cursus dient de Student
te blijven bij de VV Kollum als trainer.
UEFA C (Youth):
Na afronding van de opleiding/cursus dient de Student
te blijven bij de VV Kollum als trainer.
UEFA B (Youth):
Na afronding van de opleiding/cursus dient de Student
te blijven bij de VV Kollum als trainer.
Hoofdopleiding C:
Na afronding van de opleiding/cursus dient de Student
te blijven bij de VV Kollum als hoofdjeugdopleiding.

minimaal 1 jaar werkzaam

minimaal 3 jaar werkzaam

minimaal 3 jaar werkzaam

minimaal 1 jaar werkzaam

Artikel 8 Voortijdig afbreken van de opleiding
Student is verplicht per ommegaande na voortijdig afbreken van de opleiding hiervan
schriftelijk melding te doen aan VV Kollum.
Artikel 9 Terugbetaling
Student is verplicht de door de VV Kollum betaalde opleidingskosten terug te betalen,
indien Student:
- de opleiding voortijdig afbreekt;
- onvoldoende voortgang boekt met de opleiding;
- op eigen verzoek binnen de overeengekomen periode na beëindiging van de
opleiding stopt bij de VV Kollum. Indien de Student op eigen verzoek binnen de
overeengekomen periode na beëindiging van de opleiding/cursus wil stoppen geldt
de volgende terugbetalingsregeling.
Aankruisen wat van toepassing is.
Pupillen en Juniorentrainer:
Bij stoppen in het eerste jaar: 50% van de opleidings-/cursuskosten.
UEFA C (Youth):
Bij stoppen in het eerste jaar: 100% van de opleidings-/cursuskosten.
Bij stoppen in het tweede jaar: 67% van de opleidings-/cursuskosten.
Bij stoppen in het derde jaar: 33% van de opleidings-/cursuskosten.
UEFA B (Youth):
Bij stoppen in het eerste jaar: 100% van de opleidings-/cursuskosten.
Bij stoppen in het tweede jaar: 67% van de opleidings-/cursuskosten.
Bij stoppen in het derde jaar: 33% van de opleidings-/cursuskosten.
Hoofdopleiding C:
Bij stoppen binnen het eerste jaar: 50% van de opleidings-/cursuskosten.

Technisch Beleidsplan 2020-2025 Bijlage 3 Opleidingsovereenkomst Februari 2020 v1.0 definitief

Pagina 2

OPLEIDINGS-/CURSUSOVEREENKOMST VOETBALVERENIGING KOLLUM

Artikel 10 - Trainersvergoeding
Aankruisen wat van toepassing is.
Er is gedurende de opleiding/cursus géén sprake van een trainersvergoeding.
Er is gedurende de opleiding/cursus sprake van een aangepaste
trainersvergoeding ter hoogte van € […………….] per seizoen.
Artikel 11 - Reiskostenvergoeding
Aankruisen wat van toepassing is.
Er is géén sprake van een reiskostenvergoeding.
Er is sprake van een reiskostenvergoeding ter hoogte van €0,19/km met een
maximum €200,00 per seizoen.
Artikel 12 - Geheimhoudingsplicht
Er is geen sprake van een geheimhoudingsplicht.
Artikel 13 - Privacy
Student is verplicht de bij VV Kollum geldende regels ten aanzien van privacy in acht te
nemen. Indien Student uit hoofde van de opleiding/cursus beeldmateriaal dient te
verzamelen, dient hier vooraf expliciete toestemming voor worden verkregen van de VV
Kollum en betrokken spelers/ouders.
Artikel 14 - Slotbepalingen
Op deze Opleidings-/Cursusovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen verklaren dat in het bovenstaande de overeengekomen rechten en verplichtingen
zijn vastgesteld. Iedere aanvulling of wijziging kan tussen partijen slechts schriftelijk
worden overeengekomen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op:
[……………………………………………….]
Datum en plaats
Voor akkoord:

Voor akkoord:

[……………………………………………….]

[……………………………………………….]

Naam Voorzitter TC, VV Kollum

Naam (aspirant)trainer, Student
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