STAGE-OVEREENKOMST VOETBALVERENIGING KOLLUM

PARTIJEN, DE ONDERGETEKENDEN:
naam stagebegeleider VV Kollum, hierna te noemen Stagegever

[…………………………………………………………………….]
En
naam stagiair(e)

[…………………………………………………………………….]

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT :
Artikel 1 - Aanvang en duur
De stageovereenkomst vangt aan op [……………] en eindigt op [………….]. Het totaal aantal
te maken uren bedraagt [……………] uur.
Artikel 2 - Locatie
Stagiair(e) verricht stagewerkzaamheden in en rond Kollum en op voetbaldagen op
terreinen van derden.
Artikel 3 - Werkzaamheden
De door de stagiair(e) uit voeren stagewerkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Het verzorgen van trainingen;
- Het deelnemen als trainer aan de voetbalschool;
- Het begeleiden van een team op wedstrijddagen;
- Het beoordelen van spelers;
- Het fungeren als gastheer op wedstrijddagen;
- Het beheren van materialen;
- Het deelnemen aan sportmeetings uit naam van V.V. Kollum;
- Het deelnemen aan lokale evenementen uit naam van V.V. Kollum;
- Het uitdragen van beleid op sportgebied;
- Het uitvoeren van algemene sportvereniging gerelateerde taken
Artikel 4 - Verantwoordelijkheden
Stagiair(e) zal zijn/haar werkzaamheden naar beste kunnen en met inzet van zijn
volledige arbeidskracht verrichten en aanwijzingen van stagegever of van door hem aan
te wijzen personen dienaangaande opvolgen.
Stagiair(e) is verplicht de bij stagegever geldende regels in acht te nemen.
Stagiair(e) is verantwoordelijk voor het aanleveren van de stageovereenkomst aan
stagegever, welke vanuit het opleidingsinstituut wordt gehanteerd.
Artikel 5 - Begeleiding
Stagegever zal zorg dragen voor de begeleiding van stagiair(e). Voor de werkzaamheden
ten behoeve van VV Kollum zal [………………………………] optreden als stagebegeleider.
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Artikel 6 - Werktijden
Er is geen sprake van vaste werktijden. De werkzaamheden worden op doordeweekse
dagen verspreid in de namiddag en avonduren en op zaterdagen in de ochtend en
middag.
Artikel 7 - Stagevergoeding
Er is geen sprake van een stagevergoeding.
Artikel 8 - Vrijwilligersvergoeding
Indien stagiair(e) in het bezit is van een KNVB pupillendiploma of hoger heeft stagiair(e)
gedurende het seizoen waarin stage wordt gelopen geen recht op een
vrijwilligersvergoeding zoals aangegeven in het Technisch Beleidsplan 2020-2025.
Artikel 9 - Reiskostenvergoeding
Er is geen sprake van een reiskostenvergoeding.
Artikel 10 - Ziekte
Mocht stagiair(e) gedurende de stageperiode ziek worden, dan dient hij/zij dit op de
werkdag voor 9.00 uur telefonisch te melden bij zijn stagebegeleider. De gemiste uren
dienen gedurende de resterende stageperiode te worden gecompenseerd.
Artikel 11 - Geheimhoudingsplicht
Er is geen sprake van een geheimhoudingsplicht.
Artikel 12 - Privacy
Stagiair(e) is verplicht de bij stagegever geldende regels ten aanzien van privacy in acht
te nemen. Indien stagiair(e) uit hoofde van de opleiding beeldmateriaal dient te
verzamelen, dient hier vooraf expliciete toestemming voor worden verkregen van de
stagegever en betrokken spelers/ouders.
Artikel 13 - Slotbepalingen
Op deze stageovereenkomst is 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 stagebegeleider VV Kollum

Naam stagiair(e)
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KENMERKEN STAGEGEVER :
v.v. Kollum.
Adres: Bernhardlaan 83a, 9291 HM Kollum
KvK nummer: 40000786
Leerbedrijf ID: 100049569
Erkend voor opleiding(en) in sector Sport:
- Sport- en bewegingsleider, crebonummer 25415, niveau 3
o Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) (91390)
o Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) (95280)
o Sport en bewegen (22171)
o Sport en bewegen (91400)
o Sport en bewegen (95290)
o Sport en bewegen (23163)
o Veiligheid en sport (79100)
- Coördinator sportinstructie, training en coaching, crebonummer 25414, niveau 4
o Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoordinator/Trainer-coach (91404)
o Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoordinator/Trainer-coach (95294)
o Sport en bewegen (22171)
o Sport en bewegen (91400)
o Sport en bewegen (95290)
o Sport en bewegen (23163)
o Veiligheid en sport (79100)
Erkend voor opleiding(en) in sector Zorg en Welzijn:
- Medewerker sport en recreatie, crebonummer 25500, niveau 2
o Sport- en bewegingsbegeleider (22170)
o Sport- en bewegingsbegeleider (91380)
o Aqua & leisure (Aqua & leisure assistant) (94080)
o Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) (94110)
o Sport- en bewegingsbegeleider (95300)
o Leisure & hospitality (22187)
o Dienstverlening (23189)
Erkend voor opleiding(en) in sector Entree:
- Assistent dienstverlening en zorg, crebonummer 25251, niveau 1
o Zorghulp (22188)
o Zorghulp (91420)
o Assistent dienstverlening en zorg (95769)
o AKA (90440)
o Arbeidsmarktgekwalificeerde assistent (97390)
o Entree (22270)
o Arbeidsmarktgekwalificeerde assistent (22265)
o Entree groen (22269)
o Entree (23110)
o Entree (23192)
o Arbeidsmarktgekwalificeerde assistent (22264)
o AKA (79999)
Erkend sinds: 13-02-2012
Erkend tot: 05-10-2023
Dhr. Jesper Spijkstra, jsvoetbal14@hotmail.com, +31629771535, Praktijkopleider en
contactpersoon BPV.
Dhr. George Doelkamid, george@fu-dogs.nl, +31622098960, Praktijkopleider.
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