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Geachte heer Notenboom,

Onder verwijzi.ng naar de met U gevoerde gesprekken bevestigen wij hiermee
de volgende met U gemaakte afsprakenl

1. Met ingang van maandag'11 auzustus 1!86 is U firnktie gewijzigd van
sportleider in STK-funktionar:is. Uw funktieinhoud hebben wij besproken
en zal worden vastgelegd in een ftrrktieomschrijving.

2. Uw salaris wordt als gevolg var deze fimkti-ewijziging veranderd en
bedraagt met ingang van '11 augrstus 1986 f 2.BrB,11 bruto per maand,
overeenkomstig indeling in schaal 1B met een funktiejaar.
De sala::i s betal t-ng zal p1-a.atsvinrlen de laatste week varr elke maand
op lh.r girorekening.

U ontvangt voorts de navolgende onkostenvergoedingen;
- f 1t0r- per maand a1s verplaatsingskosten
- f 2)r- per maartd als telefoonkosten.
Ie overige kosten door U te maken welke rechtstreeks verband houden
met de uitoefening van de funktie worden vergoed tegen overlegging
van een deklaratie.

l. lTw funktioneren zul1en wij periodiek - doch t:nminste ó6n maal per
kr.rartaal - met [1 31711,,1efen. Indi-en l]w fwrktioneren aanleiding geeft
tot een goede beoordeling zult U met ingang van 1 augustus 1!81
worden ingeschaald in schaal 19.

4. Tte rapporta,getijnen voor Uvi fr-rnktie zijn nader aartgeduid in U funktj-e-
omschri j ving.

5. Ter ondersteunj.ng van U funktÍoneren en om aan formele opleidingseisen
te voldoen zrrlt U de part-time opleicling voor STK-funktionaris gaan
volgen. Wij achten succesvolle beeindiging van deze studie een belang-
rijke voor:waarie voor een goede beoordeling.

6. Als bijlage hebtren wij een overzicht van arbeirlsvoorwaarden opgenomen
zoals U die zou hebben gekregen indien L1 nu voor het eerst in onze dienst
zou zijn gekomen. 'ï

Wij zijp ons er van bewust rlat deze funktiewij zigíng een belangïijke inzet
zal v'ragen, zowel van Uzelf a1s van Uw "thuisfront". De gesprekken die wij
met U hebben gevoerd hebben ons echter de overtuiging en het vertrouwen
gegeven dat U erin zult s1a6en de funktie overeenkomstig onze verwachtingen
te vervullen. U kr:nt daartrij, waar nodig, op onze volledige steun rekenen.

met deze brief en de daarbij behorende bijlage
getekend voor akkoord, aarr ons te retourneren.

Indien U akkoord kunt gaan
verzoeken wij U de kopiet

Met vriendelijke groeten,

kopiei J. Heiting
stichting St[ Gelderland

fu^u4''{
S.C. Kersten,

wnd. voorz. sektle
gymnastiek en turnen
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4i.rcl en duur van_de 4iensthetrekking
A::t. '1 : 'rderknemer aanvaardt bij v:erkgeve:r de funktie van Sporttechnisch

Kader: funktiona:ris.
l,rt. 2: Ie arbeidso.re:'eenkonst i.rorclt voor:tgezet voor onbepaalde tijd.

Teder 6sr partijen kan de arbeirlsovere-onkornst voor onbepaalde tijd
oDzeggen tegen lrei einde der ntaand, ne I inacir'ineming van een opze6-
ternijn l.rsn een n:aand, tenzij op grond va:r art. 1619i en j I'W een
lange::e opzegte:rijn in acht dient te worden élenomen.
De onzegring Cient te geschieden bij a.angetekenCe brief.
l'/erkgever behorrdt zich het recht voou orn werknerner op non-aktief te
stell en, doch all een indj-en hi j hiervocr gegr:oni1e rerlenen heeft en n4
schrifte1 i jke opgave van deze :redenen. 'r,trerknerner za.1 eerst i-n de
gelegen'heid wc::cjen gesteld zieh in een persocnlijk onde::hourl met
we::llgever cve:: de vootigenöÍren beslissinq te ve::staan.

In geva.l van non-aktj-vitert blijft de r^ierknerner: in het vol1e qenot
van ziir-r salari--s en vakantie-toes1ag.

lie::plicirtingen van de werknem':r

Ar:t. ]: Ie vrerkzaamheden'rran de werkneme:: z,ijn in een aparte frrnktie-
ornschr:i. jving nader omschreven.

Art. z[: De werktijden van de vrerknemer z-ijn in totaa.l {0 uur per week.
Ile vaste werktijden zijn ove::eenkomstig overeengekomen lesrooster.
Ie SM-r:ren naar ei-gen inzícTtt enf of in overleg te besteden.

Per veertien dagen heeft de werkneme:: recht op { v-r,ije dagen,
waarvan mini-maal 2 a.ansluitend.
Tn het kader van rle ar:beidsriur.rrverkorting worden 12 rrrije dagen
per seizoen vastgeste]d in overleg met de werknemer.

le standplaats van de werknemer is Nijmegen.

Werknemer ver:bindt zieh alle door hem in deze overeenkomst aanvaarde
werkzaamheden naar zijn beste kunnen te verr.ichten.

Art.7: We::knemer verplicht zich ook andere werkzaanrheden te verrichten dan
dan die wel-ke tot een normale uitoefening van zijn funkti-e behoren,
jndien deze redelijkerwijze van hem ve::langd kunnen worden.

Art. B: De wer:kgever stel,t een begeleider aan t.b.v. de werknemer.
\,iekelijks worden de werkzaamheden doorgesp:roken.

ltrevenwerkzaamherien

Art. 9: De werknemer is gebonden de we::kgever sehriftelijk in kennis te stellen
van het voornemen a1 dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te
ver::ichten.
Aanvaar:Cing van die werkzaanheden door de werknemer is toegestaan
tenzij de werkgever, na cie werknemer te hebben gehoord, binnen 1

maand na ontvangst van bedoelde brief schriftelijk met redenen omkleed
verklaart U"r" nerranwerkzaamheden niet in overeenstemming met of
schadelijk voor de vervulling van de funktie van de wer:knemer te
achten, dan wel in strijd met enig belang van de vereniging.

(.
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Vaka,ntie

lid 1 . Aan werknerne,r: rniorCt een recht op een vakantie met behoud van salaris
. toegekenrl van 2! werrkdagen per ja.ar, op te nenen j-n overfeg met
werkgever'.

lid 2. Het genoemd,e aantal vakantjedagen word,t, afhankelijk van de leeftijd
die de iue::knemer in het bet::effende jaar ber:eikt, verhoogd overeen-
komstig de hierna. volgende tabel:
Ieeftj ii Verhoging

18 jaar: of jonger: J Ca"gen
1) ja.a,r 2 dagen
?-O jaar '1 dag
J0 tot en rnet 19 iaar 1 dag
40 tot en met \A iaar 2 Cagen
l,J tot -on met 49 laar J d.agen
!O tot en met ,4 jaa;r 4 da.gen

55 tot en net 59 jaa'r 5 dagen
6a 7a,ar en oud.er 6 d.a.gen

1id l. Van deze vakartiedagen zal mi.nimaal 10 clagen aaneengesloten worCen
genoten.

1id 4. A1s regel rlienen rleze rrakantiedagen te worrlen genoten in het jaar
l./aa.lrop deze betrekking hebben.

lid 5. Behalve de in 1id 1 en 2 genoemde vakantieda4ren heeft de werknemer
reeht op verlof mei behou.rl van salaris in de volgende gevallen:

Bijlage bi-j de brief d.d.

ÀF"BETI}SVOORWAAT}EN

! oktober 1 !86

1 dae
4 dagen

r oag

2 dagen
voor de cluur ter
beoordeling van de
werkgever
de da6 van het
overlijden t/m die
van de begrafenis c.q.
crema-tie

a.
b.

ondertr:ouw
huwelijk
huwelijk van bloed- of aanverwanten in
de eerste of tweecle gfaad
bevalling van zijn echtgenote of
levenspartner

e. bij ernstige zieYte van zijn echtgenote
of levenspartner, ouders, stiefouders,
kinder:en, stief- of pleegkinderen

f. bij het overlijden van echtgenote of
levenspar:tner of kj,nderen

d.

e. bÍj 25-, 40- of !0 jarig huwelijks-jubileum
va:r hemzelf, ouders, grootouders of kinderen 1 dag

h. bij verhuizing van de werknemer indien deze
een eigen huishouden voert of gaat voeren
birnen de woongemeente 1 dag
buiten de woongemeente 2 dagen

j . nationaal erkende feestdagen: llieuwjaarsdag,
Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweecle

Finksterdag en beide Kerstdagen.

Dit verlof geldt al]een voor zover de dag waarop de betreffende
gebeurtenis zich voordoet - of wanneer het om een periode gaat,
àeze periode - samenvalt met (een) dag(en), lraarop de werknemer
volgens dienstrooster werkt.
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Ver:volg arbei dsvoorwaarden

ïakantie-toes1a.g
A,n de werknemer: za1 7 rJ c/, pe1 jaar va, zÍ jn sala;ris a1s vakantie-
toes1ag vtorden ui-tgekeerd.
Ie uithetalrng van dc vakantjetoeslag, lopende over de periode van

1 j]rr',i tot en met 11 mei zal geschieden in de maand mei' Bij beein-
digíngvanr]edlenstbetrekkingdooreende::partijenvoorhet
tiidstjpYanujtbetalingzalrleuitkeringineenswordengedaanpro
,,ai" i'.l"i aantaT- gewerkte rnaa*nden van bovengenoemrle periode'

Ziekte
lid 1 . Tn geval van a::beidsongeschiktheirl i,n ce zin van de Ziektewet za1

v/eïkgevea a.an werknemer ten hocgste twaalf aaneenSesloten maanden'

te rekenen vanaf de dag van arbeidson6leschiktheid doch uiterlijk tot
en met rie laatste rla.g van rle r"raand waalrin hij de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt, boven d.e wett'li;ke uitkering waalop werknemer aari-

spraak ireeft per: maald een aanlnlllend becrag uitkeren tot het naand-

sala.ris waarop werknemer recht heeft'

lid 2. Tn geval van arbeirlsongeschiktheid is r1e werknemer verplicht:

a..dewer:kgever:onverwijl'rlrlaar:vanopdehoogtetestellen
b. binnen ie4elijke terrnijn geneeskundige hulp in te roepen en de

gegeven voor:schriften tot zijn herstel op te volgen
e"na}-rer:stelzijnwerkgeve].rlaa,rvaninkennlstestellenende

werkzaarhe<len te her:vatr':en.

De wer:kgerrer stelt d"e werknemei: in sta.at tot het - binnen werktijd -
volgen val r1e verplichte bijscholing. ])e kosten rlaarvan komen niet ten

lasten van c1e wer:knener.

lenzij ernstrge be1an6;en van d.e o::ga.nisat|e zich daartepJen naar het oordeel

va:l d.e werkgever ve::zetten, kan de werknemer: geclrrrende ten hoogste I dagen

pen j aà7: a.anspr:a.ak maken op verlof met hehoud van salaris voor het hijwonen

van lanrleli;r.-" vergarleyinéIen van vak- of beroepsorganisatie, waartoe de

wer:knemer door zijn o::ganisa.tie is afgevaar:digd'

-2-
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Ondergesctr i kten

STK-funktionaris.
- het \rerrichten van algemeen organisatorische en

administratieve werkzaamheden tbv de verelliging;
- frbt ondersteunen van het bestuurlijk kader bij

sporttechnische vragen en in de uitvoering van
haar taken;

- tret coorclineren en ondersteunen van het technisch
kader in de vereniging;

- het verzorgen van lesuren in de verenisins.

- rapporteert hierarchiek aan het hoofdbestuur;
- rapporteert operationeel aan de sektiebesturen

waarvoor hij werkzaam is;
- onderhoudt funktionele relaties met het technisclr

hacler, in het bijzonder het technisch kader in de
gyr[Irast i ek-en bADtnintongroeperr .

ceer] (zie funktionele relatie hierboven).

TAKEN

1. Stimuler-en en desgevraaerd bi jdragen aan de tot.standkoming van meer-
jaren-en jaarplannen per sektie, tot uitdrukking komend in planning
van konkr-ete aktiviteiten zoal.s lesprr:gramma, wedstrijden en
bijzondere aktiviteiten. In deze Flanning is teven begrepen een
taakverrfel ing tussen bestuur, stk-funktionarÍs, techrrisch kader en
eventuele arrdere betrokkenen.

2. Coorclineren en onclersteurren van de leiding bij hunadmirristratieve
talien: - zorgclragen voor maandelijkse verspreiding en terugkomst

van de presentiel i j,sten;
\- zorgdraqen voor korrekte afhandel ins vatt mutaties in het

ledenbestand en tijdige en korrekte informatie hierover
aan alle betroklienen;
zorgdragen voor vastlesging per leider varl gegeven les-
uren, gebruikte akkomodaties, erl opgave hiervan aan de
penni ngmeester.

3. organiseert op eigen initiatief, op verzr:ek valt bestuur en/of
technisch kacler periodiek bijeenkotnsten om verenigings-en t.echnisch
beleid uit te rlragen, te coorclineren en bij het technisch.kader
levencle vragen aan de orde te stellen. Ondersteunt verder in de
meest br-ede zin het technisch kader bij de uitoefening l,an hun
al<t ivi tet:ïi":, 

3;"i"ï1.,''àlï:loïiSn""rroerten en deze vertaren naar-

i:;ïï3::J'lï;;ti?;";. same,stel r i,g varr oerenstorpro-
gramtna 's.

Regelt bi,j afwezigheid, brinnen cle door het bestuur gegeven richt-
Iijnen, vervangende leidiug.

4. Doet voorstetlen voor en draattt zelfstandig zorg voor uitvoering
van bi jzon'lere aktiviteiten, bijvoorbeeld sponsorloop, sinterklaas,

NIJMEGEN

Y
Funkt i enaam

Doel t,d funktie

Plaats in de
v organisatie

, . ueJ- E1n§ Srnnasti oL 
-^-.-"1'u'*
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