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Exitformulier of -gesprek 

Onderstaande kan als formulier worden gebruikt, maar kan ook als leidraad worden 

gebruikt voor een gesprek. 

Beste [naam vrijwilliger] 

Wij vinden het jammer dat jij onze club gaat verlaten als vrijwilliger. Hier heb jij 
waarschijnlijk goede redenen voor. In deze redenen zijn wij geïnteresseerd. Het kan 

de sportclub mogelijk helpen om in de toekomst een aantal zaken in de club beter 
te regelen. Hierom hebben wij een formulier meegestuurd. Wij vragen jouw 

vriendelijk om dit formulier in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. Je 

zou onze club hiermee een dienst bewijzen.

Naam 

Datum 

Functie/Taak 

Aantal uren per week/maand 

Gesprek gevoerd door 

Wat is de/zijn de reden(en) voor de beëindiging van het vrijwilligerswerk? 
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Wat had de sportclub kunnen doen om jou te behouden? 

Wat vond je van de vrijwilligerstaken? 

Wat vond je van de sportclub? 

Wat vond je prettig aan het werken bij onze sportclub? 

Waaraan denk je met plezier nog eens aan terug? 

Wat vond je niet prettig aan het werken bij onze sportclub? 

Welke verandering zou je wenselijk vinden? 
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Heb je zelf nog iets dat je kwijt zou willen? 

Zijn alle bij jouw betrokken vrijwilligers op de hoogte van jouw vertrek? 

Op welke wijze wil je dat er afscheid van je wordt genomen? 

Wat kan de sportclub nog voor de vrijwilliger doen? 

Wat laat de vrijwilliger achter en hoe worden zaken overgedragen? 
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