
Vrijwilligersovereenkomst 
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Evaluatieformulier vrijwilligers 
 

 

Beste vrijwilliger, 

 

Onze activiteit (of evenement) is mede dankzij jouw inzet een succes geworden. 

Er zijn zeker onvoorziene zaken geweest, knel- of verbeterpunten waar we van kunnen 

leren!  

Om dit goed in beeld te krijgen verzoeken we je onderstaande vragen voor ons in te vullen, 

zodat dit meegenomen kan worden voor een volgende keer. Jouw mening telt! 

 

Activiteit:   Datum:  

 

Naam: Email:  

 

Telefoon:  

 

Wanneer je een cijfer van 1 tot 10 moet geven aan deze activiteit, wil je dan aangeven welk 

cijfer jij zou geven? 

Slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Goed 

            

 

Heb je nog tips / suggesties ter aanvulling op deze activiteit? 

Ja, namelijk:  

 

Nee:  

 

De volgende vraag gaat over jouw aandeel / taak tijdens de activiteit. 

Taken Oneens 1 2 3 4 5 Eens 

Het was voor mij duidelijk wat er van mij verwacht 

werd. 

 
     

 

Ik was tevreden met mijn taken        

 

Heb je nog wensen t.a.v. je taak/aandeel bij de activiteit? 

Ja, namelijk:  

 

Nee:  
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De volgende vragen hebben betrekking over problemen tijdens de activiteit. 

Aandacht van de organisatie voor jou Oneens 1 2 3 4 5 Eens 

Ik wist bij wie ik terecht kon als mij iets niet 

duidelijk was. 

 
     

 

Ik wist bij wie ik moest zijn als er iets was. 
 

      

Ik heb het idee dat mijn vraag goed beantwoord is. 
 

     
 

 

Heb je nog aanvullingen die bovengenoemd(e) antwoord(en) kunnen verduidelijken? 

Ja, namelijk:  

 

Nee:  

 

De volgende vragen gaan over de informatie voorafgaand aan de activiteit. 

Informatievoorziening Oneens 1 2 3 4 5 Eens 

Ik wist op tijd wanneer de activiteit plaats vond.        

Ik vond de informatieavond, voorafgaand aan 

deze activiteit nuttig. 

       

 

Heb je nog aanvullingen die bovengenoemd(e) antwoord(en) kunnen verduidelijken? 

Ja, Namelijk:  

 

Nee:  

 

De volgende vragen gaan over de tijdsinvestering van jou ten aanzien van de activiteit. 

Tijdsinvestering Oneens 1 2 3 4 5 Eens 

Ik vind de tijd die ik geïnvesteerd heb in 

verhouding tot de activiteit 

 
     

 

Ik vond het leuk om te doen.       
 

 

 

Mogen wij wanneer wij DEZE activiteit organiseren weer een beroep op je doen? 

 Ja  Nee, omdat  

 

Mogen wij je voor onderstaande klussen vragen? (aanvinken wat van toepassing is) 

 Het realiseren en bedenken van nieuwe activiteiten 

 Bestuurstaken 

 Hand- en spandiensten als kopiëren, informatie verdelen en verspreiden 

 Algemene organisatietaken 
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Heb je nog kennissen / vrienden die het ook leuk vinden om ons te komen helpen? 

 Ja, namelijk:  NAAM:  

 TEL:  

 E-mail:  

 Leeftijd:  

 

Ken je nog bedrijven die ons op enige manier of met een dienst zouden willen helpen? 

 Ja namelijk:  NAAM:  

 TEL:  

 E-mail:  

 

Heb je al een vrijwilligersovereenkomst van Dorpsvereniging Velserbroek? 

 Ja 

 Nee 

 

Als er nog andere zaken zijn wat je met ons wil delen kun je dat hier invullen. 

 

 

 

 

 

Wij danken je hartelijk voor je inzet, daarnaast stellen wij het bijzonder op prijs dat je deze 

vragenlijst voor ons hebt ingevuld. Hierdoor kunnen wij ook jullie op- en aanmerkingen 

meenemen naar de volgende keer. Je kunt dit formulier inleveren bij Jacqueline Staats of 

Remco Kanne.  

Mailen kan ook naar: vrijwilligers@dorpsverenigingvelserbroek.nl  

 

Tot ziens namens het bestuur van  

Dorpsvereniging Velserbroek. 
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