
GESPREK NIEUWE VRIJWILLIGER 

Belangrijke onderwerpen tijdens een gesprek: 

Info over de sportclub en taak/functie

Motivatie vrijwilliger  

Maak afspraken (verwachtingen wederzijds (wat wil de sportclub en wat kan de

club aan de vrijwilligers bieden op basis van zijn of haar verwachtingen):

Te besteden tijd  

Wanneer inzetbaar (structureel of incidenteel)   

Benodigde competenties  

Welke wensen heeft de vrijwilliger wat betreft ondersteuning / begeleiding? 

Mogelijk inwerktraject 

Inspraak vrijwilligers 

Vrijwilligersvergoeding en verzekeringen 

VOG 

Vakantie, ziekte, verhindering 

Opzegtermijn 

Persoonlijke gegevens 

Voornaam:  

Achternaam:  

Geslacht: m/v  

Adres:  

Postcode + woonplaats: 

Telefoon:  

Mobiel:  

E-mail:

Geboortedatum:  

Opleiding(en):  

Beroep/studie (indien van toepassing):  

Arbeidssituatie:  

‰geen betaald werk ‰voltijds werkend ‰deeltijds werkend ‰gepensioneerd 

VRIJWILLGERS TOOLKIT



VRIJWILLGERS TOOLKIT

Onderstaand enkele voorbeeldvragen voor een gesprek of aanmeldformulier: 

Hoe ben je met de sportclub en vrijwilligerswerk in contact gekomen? 

Wat is jouw motivatie om vrijwilligerswerk te doen? 

Waarom zou je dat bij onze sportclub willen doen? 

Heb je ervaring met vrijwilligerswerk? 

Wat voor werkzaamheden zou je graag willen doen? 

Welke verwachtingen heb je? 



VRIJWILLGERS TOOLKIT

Wat zou je zelf willen bereiken? 

Wat kan jij bijdragen aan de sportclub? Noem drie sterke punten van jezelf? 

Welke eerder opgedane kennis en ervaring kan je gebruiken in het vrijwilligerswerk? 

Wat verwacht je van de sportclub in het vrijwilligerswerk betreft begeleiding 

(wensen voor ondersteuning)? 

Wat is jouw beschikbaarheid (welke dagen, aantal uren, structureel of incidenteel)? 
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