VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

Tussen
1. De club
Naam: turnclub Gymna Landegem vzw
Adres: Grote Heirenthoek 33, 9850 Landegem
Tel.: 09/371 60 00
E-mail: gymnalandegem@skynet.be
Onbaatzuchtige doelstelling: de vereniging stelt zich tot doel de lichamelijke opvoeding, de organisatie
en de sportieve uitbouw van de turnsport, in al haar aspecten, actief te bewerkstelligen. De vereniging
kan alle handelingen stellen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.
Juridisch statuut: VZW
hierna genoemd “de club”;
en
2. De vrijwilliger (naam) ………………………………………………………………………...,
wonende te (adres) ………………………………………………………………………………………………..………………….,
hierna genoemd “de vrijwilliger”;
wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1
De club is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in het kader van
vrijwilligerswerk:
 geven van trainingen en alle bijhorende activiteiten
Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak
met de club.
Artikel 2
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. De club heeft bijgevolg ook
geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving.
Artikel 3
Het vrijwilligerswerk vangt aan op 01/09/20… en loopt tot 31/08/20… . Deze overeenkomst zal uiterlijk
een einde nemen op 31/08/20…, maar kan steeds vroeger eindigen in onderling akkoord tussen de
club en de vrijwilliger of door schriftelijke mededeling van de club of de vrijwilliger.
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
De club sluit volgende verzekeringen af:
 een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid) die de schade dekt die door de vrijwilliger zou veroorzaakt worden tijdens het
uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit.
 de vrijwilligers die lid zijn van de GymFed zijn ook verzekerd voor persoonlijke ongevallen en
rechtsbijstand via dezelfde polis (zie nota)
Artikel 6
De club betaalt een forfaitaire kostenvergoeding voor het geven van trainingen, voor het begeleiden
van gymnasten op wedstrijden en voor deelname aan cursussen in het kader van de sport.
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 8
De vrijwilliger waarschuwt de club als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten.
Artikel 9
De club 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 10
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:
 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.

Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij zowel de club als de vrijwilliger een ondertekend exemplaar
ontvangen, te (plaats) ……………………………………………. op (datum) .… / .… / ………. .

De vrijwilliger,
Voor akkoord
(eigenhandig geschreven)

De club,
Voor akkoord
(eigenhandig geschreven)

Handtekening

Handtekening

