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Reglement voor (vrijwillige) medewerkers van de MTBN 

De Muay Thai Bond Nederland vindt het van groot belang dat alle (vrijwillige) medewerkers zich aan 

bepaalde regels houden, om te zorgen voor een optimale onderlinge samenwerking. Daarnaast is het 

belangrijk om te streven naar één doel, waarbij onze stichting een voorbeeldfunctie heeft richting 

alle andere partijen waar we mee samenwerken.   

Naast een prettige samenwerking willen wij als stichting kwaliteit bieden, die ons onderscheidt van 

andere bonden.  

Om dit op een juiste manier te kunnen realiseren, hebben wij onderstaand reglement opgesteld: 

- In het kader van integriteit en kwaliteit is een ieder verplicht om op een correcte manier met 

uitslagen om te gaan 

- Tijdens de werkzaamheden is het gebruik van telefoons verboden 

- Iedere medewerker dient de aandacht bij het werk te houden 

- Tijdens de werkzaamheden zullen miscommunicaties binnen het team niet besproken 

worden, dit kan na een evenement en/of tijdens een overleg 

- Een ieder gaat respectvol met elkaar om  

 

Naast het reglement zijn de onderstaande afspraken van toepassing: 

- Er dient éénmalig een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigd te worden (deze 

kosten kunnen bij de MTBN gedeclareerd worden) 

- Tijdens de werkzaamheden is het verplicht om de volgende werkkleding te dragen: 

 Zwarte broek 

 Shirt van de MTBN (deze wordt éénmalig door de bond verstrekt) 

 Zwarte gympen 

 

- Voor de werkzaamheden geldt een vaste reiskostenvergoeding. 

- Eens per twee maanden zal er een overleg plaatsvinden, waarbij iedereen geacht wordt 

aanwezig te zijn 
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- Bij het niet naleven van de integriteit en/of een van de andere regels, zal de samenwerking 

per direct beëindigd worden 

-  De samenwerking kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam       ……………………………………   Handtekening  …………………………………… 

Plaats         ………………………………….. 

Datum        …………………………………. 

 

 

 


