
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  10 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Hester Stam, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  vrijwilligersverzekering 

 

1. Aanleiding 

Sinds een aantal jaren heeft de gemeente voor haar vrijwilligers een verzekering afgesloten. 

Tot 2012 moesten (vrijwilligers-)organisaties zich zelf aanmelden bij de verzekeraar. Sinds 

2012 heeft de gemeente met een andere verzekeraar een contract afgesloten, wat betekent 

dat iedere vrijwilliger in Hof van Twente automatisch verzekerd is; een vrijwilliger of organisatie 

hoeft er zelf dus niets voor te doen om verzekerd te zijn. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De verzekering dekt aansprakelijkheid en ongevallen van de vrijwilligers en ook de 

bestuurdersaansprakelijkheid. 

Bij de overstap naar de nieuwe verzekeraar Centraal Beheer/Achmea, is een informatie-

bijeenkomst georganiseerd. Alle vrijwilligersorganisaties en organisaties die met veel 

vrijwilligers werken zijn toentertijd uitgenodigd. Een verzekeringsdeskundige van Centraal  

Beheer heeft uitleg gegeven over wat er precies onder de verzekering valt en hoe je de schade 

kan opgeven. Deze informatie en de polis zelf staan op de website van Hof van Twente. Daar 

is ook een schadeformulier te vinden dat men kan invullen en opsturen. In 2012 zijn zes 

schadeclaims behandeld, in 2013 drie.  

. 

Informatie over de vrijwilligersverzekering is ook beschikbaar op de website van het 

Servicepunt Vrijwilligerswerk Hof van Twente. De coördinator van het Servicepunt brengt de 

vrijwilligersverzekering regelmatig onder de aandacht van vrijwilligers, in gesprekken en in 

publicaties.  
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3. Conclusie 

De vrijwilligersverzekering is voor alle vrijwilligers in Hof van Twente. Op het moment dat een 

vrijwilliger in de uitvoering van het vrijwilligerswerk schade ondervindt of toebrengt, is de 

vrijwilligersverzekering van toepassing. De verzekering dekt ook bestuurdersaansprakelijkheid. 


