
Exitformulier vrijwilligers 
U hebt bedankt als vrijwilliger en we willen graag weten waarom. Met deze informatie kunnen we ons voordeel doen 

en verbeteringen in de organisatie realiseren. 

We verzoeken u daarom vriendelijk onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. 

 

Persoonlijke gegevens: 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Postcode en plaats:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon:……………………………………………. E-mail:………………………………………………………… 

Functie:……………………………………………… Periode: van………………………… tot…………………. 

 

Persoonlijk oordeel over de commissie, werkgroep etc. waarvan u deel heeft uitgemaakt. 

(Zet een kruisje in het vierkantje van uw keuze) 

Algemene indruk:   Prima  Goed  Matig  Slecht 

  □   □  □   □ 

Oordeel organisatie:   Prima  Goed  Matig  Slecht 

  □   □  □   □ 

Oordeel sfeer:    Prima  Goed  Matig  Slecht 

    □   □  □    □ 

 

Redenen om te bedanken als vrijwilliger: 

Hieronder volgt een opsomming van motieven/redenen waarom iemand stopt met vrijwilligerswerk. 

(Geef d.m.v. een kruisje in het betreffende vierkantje aan wat uw reden is.) 

 

� Gebrek aan tijd. 

� Geen zin meer 

� Te veel taken. 

� Te weinig ondersteuning en/of begeleiding. 

� Verkeerde aanpak manier van werken. 

� Lang genoeg gedaan 

� Verhuizing. 

� Studie. 

� Onderwaardering verrichte werkzaamheden. 

� Afwijzen van het huidige beleid 

� Andere redenen:………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
_________________________________________________________________________________________ 

Welke verbeteringen zou u adviseren: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

_______________________________________________________________________ 
Eventueel andere opmerkingen/aanvullingen 



……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

_______________________________________________________________________ 

Bent u wel bereid om in een andere functie ingezet te worden: Ja  □ Nee  □    Voorlopig niet  □ 

(Geef d.m.v. een kruisje in het betreffende vierkantje uw keuze aan).  

 

Indien ja: 

 op projectbasis    □ ja            □ nee 

 voor welke omvang   □ … uren per week      □  … uren per maand    □ …  uren per jaar 

 binnen werkgebied:     □ bestuurlijk           □ technisch                  □ opleidingen 

       □  reglementen           □ evenementen 

 op welk niveau   □ landelijk                   □ district                       □ vereniging 

_________________________________________________________________________________________ 

Ik wil voor € ……… per seizoen lid blijven/worden van de vereniging: □ Ja  □ Nee 

(Als u geen lid meer bent/blijft van onze vereniging.) 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. Graag dit formulier geven of verzenden aan: 

 

Mevr/dhr.: ………………………………………………………………………………………………. 

 


