Aftale om virke som ulønnet træner/instruktør eller holdleder

Nedenstående aftale, som er et ufravigeligt krav i forhold til lønudbetalingen, er indgået mellem Vor Frue
Idrætsforening og
Navn
Adresse
Postnr. og by
Mobilnr.
Email
Reg.nr.
Kontonr.
Aftalen omfatter denne afdeling af Vor Frue Idrætsforenings:
Afdeling
Aktivitet
Starttidspunkt
Sluttidspunkt
Løn i alt
Antal timer i alt
Timeløn
Godtgørelsen sættes til udbetaling 2 gange årligt hhv. midt i sæsonen, samt ved afslutningen af sæsonen.
Første udbetaling
Sidste udbetaling

Vor Frue Idrætsforening
Vor Frue Hovedgade 75
4000 Roskilde

www.vorfrueif.dk
vorfrueif@vorfrueif.dk
Facebook / Vor Frue IF

Aftale om virke som ulønnet træner/instruktør eller holdleder

Evt. kørselsomkostninger udbetales efter statens takster. Kørselsregnskab skal udfærdiges og afleveres som
bilag før udbetaling kan finde sted.

Godtgørelsen udbetales i henhold til de
til enhver tid gældende regler fastsat af SKAT

Opsigelse
Opsigelse kan ske med 14 dages varsel, gældende for begge parter. Opsigelsen skal gives skriftligt. Ved
evt. opsigelse udbetales godtgørelse for udført træning/instruktion, fra start af aftale til og med den sidste
arbejdsdag.
Nærværende aftale er ikke omfattet af gældende kollektiv overenskomst
Misligholdelse
Ved misligholdelse kan nærværende aftale opsiges uden varsel. Opsigelse skal foreligge skriftligt.
Generelt
Det forventes at, træner/instruktør lever op til Vor Frue Idrætsforenings værdier og normer, som beskrevet på
Vor Frue IF’ hjemmeside, herunder at du til enhver tid, vil arbejde aktivt for fremme af Vor Frue
Idrætsforenings ve & vel.
Omfatter ydelsen arbejde med børn under 18 år, skal træner/instruktør i henhold til lov af 16.06.2005 udfylde
og underskrive samtykkeerklæring vedr. indhentning af børneattest.
Nærværende aftale er først gældende når samtykkeerklæring er underskrevet og modtaget retur i
kontrolleret stand, uden anmærkninger.

Ovenstående tiltrædes

Dato

Træner / Instruktør / Holdleder

Dato

Afdelings formand / kasserer

Dato

Formanden for Vor Frue IF

Kontrakten er kun gyldig med alle 3 underskrifter

Vor Frue Idrætsforening
Vor Frue Hovedgade 75
4000 Roskilde

www.vorfrueif.dk
vorfrueif@vorfrueif.dk
Facebook / Vor Frue IF

