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Stichting Goal Sportsmanagement 
 

Geheimhoudings-/Integriteitverklaring vrijwilligers 
 
Voorwoord 
De stichting heeft diverse integriteitregels vastgesteld waar vrijwilligers zich bewust van 
moeten zijn, zich aan moeten houden en naar dienen te handelen bij de uitoefening van 
hun taken voor de stichting.  
Om die reden wordt van de vrijwilligers verlangd dat zij deze verklaring vóór of bij 
aanvang van hun inzet naar waarheid invullen en ondertekenen. 
De verklaring wordt een jaar na beëindigen van de werkzaamheden vernietigd. 
 
Naam    …………………………………………………………………… 
 
Stichting onderdeel  …………………………………………………………………… 
 
Functie   …………………………………………………………………… 
 
Contractperiode/aan- Onbepaalde tijd - sluitend verlenging   
 
Contract via   Stichting GOAL Sportsmanagement 
 
Contractvorm    

o  Vrijwilliger 
o      Stagiair 
o      Overige 

 
Verklaart: 
 
De volgende belangen en/of eerdere relaties met de stichting te hebben: 
 
Financiële belangen:  nee/ja:……………………………………………… 
 
Eerdere relatie met de stichting: nee/ja:……………………………………………… 
 
Als hierin wijzigingen optreden, geef ik deze binnen twee werkdagen schriftelijk door aan 
de stichting. 
 
1. Integriteit 
Ik gedraag mij integer en ik houd mij aan correcte omgangsvormen, wat in ieder geval 
inhoudt dat ik mij aan de gedragsregels houdt die de stichting heeft opgesteld.   
Bij twijfel over de regels en/of bij vermoedens van een integriteitschending raadpleeg ik 
de stichting of de vertrouwenspersoon van de stichting.  
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2. Geheimhouding 
Ik verklaar geheim te houden alle informatie van de stichting, waarvan ik weet, of kan 
vermoeden dat deze vertrouwelijk is. Persoonsgegevens, financiële gegevens, 
aanbestedingsgegevens en contractgegevens beschouw ik in ieder geval als 
vertrouwelijk. Ik verstrek deze informatie niet aan anderen, ook niet binnen de stichting, 
tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van mijn taak bij de stichting. Bij twijfel neem 
ik contact op met de voorzitter of de secretaris van de stichting of de 
vertrouwenspersoon.  
Ik laat geen stukken onbeheerd achter, waarvan ik weet of kan vermoeden dat deze 
vertrouwelijk zijn. Ook vergrendel ik het beeldscherm van mijn computer bij tijdelijke 
afwezigheid. 
 
4. Omgang bedrijfsmiddelen 
Ik ga zorgvuldig om met alle mij door de stichting ter beschikking gestelde middelen. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld: computer, laptop, dienstauto of dienstfiets, mobiele 
telefoon en kantoorartikelen. Ik houd mij aan de gedragsregels die de stichting heeft 
opgemaakt. 
 
Verklaart verder: 
 

▪ Akkoord te gaan met bovenstaande regels van de stichting. Genoemde regels zijn 
aan mij uitgereikt en ik heb er kennis van genomen 

▪ Een kopie van mijn ID-bewijs te hebben ingeleverd bij de stichting 
 
Ondertekening 
Naar waarheid ingevuld: 
 
Plaats   …………………………………………………………… 
 
Datum  …………………………………………………………… 
 
Naam   …………………………………………………………… 
 
Handtekening …………………………………………………………… 
 

 

Uit te reiken bijlagen bij ondertekening van de verklaring:  
- Gedragsregels door de stichting opgemaakt 

 
 
Vertrouwenspersoon Stichting GOAL Sportsmanagement:  
Pim Leidelmeijer, e-mail: pimleid67@yahoo.com  
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