
Vrijwilligersovereenkomst

Artikel 10:

-  De RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen
-  Het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid
-  Het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

De vrijwilliger verbindt zich er toe volgende instanties op de hoogte te brengen en zo nodig vooraf toestemming te 
verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk:

Artikel 8:
-  De vrijwilliger aanvaardt zich te gedragen naar de bepalingen van het huishoudelijk reglement die onontbeerlijk 
zijn voor de goede werking van de organisatie en die zijn ingegeven door veiligheidsoverwegingen.
-  De vrijwilliger verwittigt tijdig de organisatie als hij niet kan aanwezig zijn op de afgesproken datum of het 
afgesproken uur.

-  Maatschappij:
-  Polisnummer:

Arena VZW
2 113 637

Sneeuwsport Vlaanderen betaalt een forfaitaire kostenvergoeding voor het verrichten van de taken.
Daarnaast wordt een verplaatsingsonkostenvergoeding uitbetaald aan  bovengenoemd bedrag per km berekend via 
Google Maps vanaf de woonplaats van de vrijwilliger tot de locatie van het evenement en terug.

Artikel 7:
Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk 
mag hij/zij deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet hem/haar hiertoe 
zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden 
gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.

Artikel 9:
Sneeuwsport Vlaanderen verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting ter beschikking 
te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.

Artikel 6:

Artikel 3:
De overeenkomst kan onmiddellijk eindigen hetzij in onderlinge overeenstemming, hetzij na schriftelijke mededeling 
aan de andere partij.

Artikel 4:
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de 
vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout.

Artikel 5:
Sneeuwsport Vlaanderen beschikt over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de 
contractuele aansprakelijkheid) af die de schade dekt die door de vrijwilliger zou worden veroorzaakt  tijdens het 
uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit.

De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging. In de loop van de uitvoering van 
deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het 
kader van een arbeidsovereenkomst. Sneeuwsport Vlaanderen VZW heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in 
verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving.

Artikel 2:

Artikel 1:
De organisatie aanvaardt het werk van de vrijwilliger in het kader van een vrijwilligersactiviteit.
De overeenkomst houdt in dat de vrijwilliger vrijblijvend, belangeloos en zonder enige verplichting,
maar wel in samenspraak met de organisatie, de overeengekomen vrijwilligersactiviteiten kan verrichten.
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Artikel 13:
Alleen de rechtbanken in het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen in 
verband met onderhavige overeenkomst.

Artikel 11:
De vrijwilliger verklaart hierbij op eer dat hij/zij in de loop van het kalenderjaar nooit een forfaitaire 
onkostenvergoeding zal ontvangen voor vrijwilligerswerk bij de sportclub en/of bij één of meer andere organisaties die 
in totaal (voor de verschillende verenigingen samen) hoger is dan de wettelijk toegestane maxima en niet meer dan 
2000km per jaar noch de combinatie met een reeële kostenvergoeding maakt. 

Artikel 12:
De vrijwilliger draagt zijn patrimoniale auteursrechten van bestaande en toekomstige creaties in het kader van zijn 
vrijwilligersactiviteit bij de organisatie volledig, onherroepelijk en exclusief over aan de organisatie. Dit betekent dat de 
organisatie het exclusieve recht heeft tot exploitatie (bewerking, reproductie, distributie) van deze creaties.  De 
vrijwilliger kan, buiten de betaling van de overeengekomen kostenvergoeding, geen enkele aanspraak laten gelden op 
de exploitatieresultaten van de overgedragen auteursrechten.
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