
Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Bodegraven. 

Binnen onze kerk zijn veel vrijwilligers werkzaam die zich belangeloos inzetten voor onze gemeente. 

Dit is een groot en te koesteren goed. Zonder al deze vrijwilligers zouden wij als kerk niet goed 

kunnen functioneren. Wij willen dan ook goed voor deze mensen zorgen enerzijds door kennis en 

middelen ter beschikking te stellen om hun werk te kunnen uitvoeren anderzijds door voor hen klaar 

te staan mocht er onverhoopt iets mis gaan. Deze folder is bedoeld om u te informeren over wat er 

geregeld is indien een fout tot schade of zelfs tot letsel leidt. 

Waar gewerkt wordt gaat ook wel eens iets fout, ook bij vrijwilligerswerk. Het is wenselijk om hier als 

vrijwilliger en als kerk op voorbereid te zijn. In beginsel zal een vrijwilliger bij schade eerst worden 

verwezen naar zijn of haar eigen verzekeringen. Denk hierbij aan een ziektekostenverzekering, 

aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, verzuimverzekering bij uw werkgever etc. Als langs 

die weg geen dekking wordt gegeven kan er aanspraak worden gemaakt op de verzekeringen van de 

kerk of op de verzekering van de Gemeente Bodegraven.  

De kerk heeft voor haar vrijwilligers twee verzekeringen afgesloten met betrekking tot: 

Aansprakelijkheid derden 

De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking als er door een vrijwilliger of gemeentelid bij 

activiteiten schade wordt toegebracht aan iemand anders. Deze polis kent (net als bij de eigen 

aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger) wel een zogenaamde opzichtclausule. Dat wil 

zeggen dat schade aan eigen spullen of spullen  die je in bewaring, beheer of bruikleen hebt van een 

ander niet zijn gedekt. Schade waarbij motorvoertuigen betrokken zijn vallen ook niet onder deze 

dekking. Deze schade is (verplicht) verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van het 

motorvoertuig. 

Ongevallen  

De ongevallenverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering aan de vrijwilliger bij blijvende 

invaliditeit en aan de nabestaanden bij overlijden van de vrijwilliger als dit ongeval gebeurt tijdens de 

uitoefening van het vrijwilligerswerk voor de kerk.  

Naast de eigen verzekeringen en de verzekeringen van de kerk is er als extra vangnet ook nog een 

verzekering afgesloten door de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hierop zijn alle vrijwilligers in de 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk die een sociale, maatschappelijke of kerkelijke activiteit verrichten 

(voetbalvereniging, muziekvereniging, kerk, etc.) verzekerd voor ongevallen en voor 

aansprakelijkheid. Voor meer informatie over deze verzekering zie:  www.gemeente.bodegraven-

reeuwijk.nl/vrijwilligerswerk 

Dit soort formele zaken is soms lastig te begrijpen. Daarom een voorbeeld: 

Een jongen breekt tijdens een jeugdkamp vanuit de kerk een ruit. De eerste stap is om  de 

aansprakelijkheidsverzekering van de jongen privé aan te spreken. Als deze verzekering geen dekking 

biedt omdat bijvoorbeeld de verzekering vindt dat de leiding verantwoordelijk is zal als volgende stap 

aanspraak worden gemaakt op de verzekering van de kerk of van de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk.  

Tot slot is het natuurlijk nog altijd “beter om te voorkomen dan om te genezen”. Let daarom net zo 

goed op als u thuis of op uw werk doet, volg de gegeven instructies op en let op uw “collega’s”. 

Voor vragen of hulp bij schade kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters via 

dhr. Bert Kok op emailadres bertkok79@hotmail.com.  
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