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Informatie vrijwilligerswerk 
 
 
Als gevolg van de wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van vrijwilligers, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 
11 augustus 2006, is een vereniging die beroep doet op vrijwilligers verplicht die 
helpers bepaalde informatie te verstrekken. 
Hieronder volgt de informatie betreffende onze vereniging De IJsetrippers vzw. 
 
 

1. Juridisch kader van de club. 
 

 Onze vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk met als ondernemings-
nummer 0473.445.320 

 De statuten van onze vereniging zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 
14 december 2000. 

 De zetel van de vereniging is gevestigd: A. Moerenhoutstraat 4 te 3090 Overijse. 
 
 

2. Doelstelling van de vereniging (samenvatting). 
 
De vereniging heeft tot doel het promoten van de sport en de wandelsport in het 
bijzonder en dit door : 

 Actieve deelname aan wandeltochten 

 Organisatie van wandeltochten voor het brede publiek 

 Organisatie van wandeltochten voor leden 

 Deelname aan sport, sociale en culturele activiteiten 
(volledige doel van de V.Z.W. : zie statuten, artikel 3) 
 
 

3. Aansprakelijkheid. 
 

 De vereniging De IJsetrippers vzw is aansprakelijk voor de schade die de 
vrijwilliger aan derden veroorzaakt zou hebben bij het verrichten van het 
vrijwilligerswerk in de vereniging. 

 In geval de vrijwilliger de vereniging of een derde schade berokkent, is hij 
aansprakelijk bij bedrog of zware schuld. 

 
 

4. Wederzijdse rechten en plichten. 
 

 De vrijwilliger heeft recht op de informatie over zijn activiteiten, afbakening van 
zijn werkveld en werktijden. 

 Hij heeft tevens recht op informatie over de contactpersoon of -personen. 

 De vrijwilliger verbindt er zich toe om de vereniging geen schade te berokkenen of 
in diskrediet te brengen. 

 De vrijwilliger heeft de plicht zijn werk naar behoren uit te voeren. 
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 De organisatie heeft het recht op een correcte houding van de vrijwilliger m.b.t het 
naleven van de gemaakte afspraken. 

 De vrijwilliger waarschuwt de ‘verantwoordelijke’ als hij/zij niet aanwezig kan zijn 
op de afgesproken activiteiten en tijdstippen. 

 

5. Verzekering. 
 

 Onze vereniging is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen onder het nummer 
4025. 

 Wandelsport Vlaanderen heeft een verzekeringscontract afgesloten ter dekking 
van de burgerlijke aansprakelijkheid van al onze vrijwilligers bij elke organisatie 
van onze vereniging. 

 Deze polis is door de Wandelsport Vlaanderen afgesloten bij de verzekering 
Arena NV met polisnummer 1.120.865 

 
 

6. Onkostenvergoeding. 
 

 De vrijwilligers in onze vereniging doen het vrijwilligerswerk op volledig vrijwillige 
basis en kosteloos. 

 Onze vereniging kan echter aan de medewerkers een kortingsbon geven die ze 
enkel binnen de clubwerking kunnen gebruiken. Het bedrag wordt jaarlijks door 
de Raad van Beheer vastgelegd en bedraagt nu maximaal 5 € per inrichting. 

 Eventuele verplaatsingskosten kunnen vergoed worden. Het bedrag wordt 
jaarlijks vastgelegd door de Raad van Beheer en bedraagt nu 0,20 €/km.  Dit 
bedrag mag nooit hoger zijn dan de wettelijke normen. 

 Onze vereniging betaalt de reële kosten die gemaakt worden in opdracht van de 
club mits overhandiging van de aankoopfactuur of kasticket. 

 
 

7. Geheimhoudingsplicht. 
 

 Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het 
kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, in overeenstemming met artikel 458 
van het strafwetboek, niet bekend maken.  

 Het betreft hier inzonderheid informatie betreffende de medische toestand van 
een persoon.  Deze regel zou in onze club van toepassing kunnen zijn indien 
iemand medische hulp aanbiedt en daarbij kennis krijgt van medische problemen 
of medicatie van die persoon.  

 
 

8. Uitkeringsgerechtigde vrijwilligers. 
 

 De vrijwilliger verbindt zich er toe, indien nodig, persoonlijk de betrokken 
instanties op de hoogte te brengen (RVA, OCMW, Ziekenfonds, …) en zo nodig 
toestemming te vragen voor het verrichten van vrijwilligerswerk. 
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9. Verantwoordelijken. 
 

 Ondertekening namens de organisatie: 
Wilfried Rogier, voorzitter 
Jacqueline van der Horst, secretaris 

 Informatie over rechten en plichten van de vrijwilliger: 
Chantal Goossens 

 Te verwittigen bij ongeval: 
Wilfried Rogier 
Jacqueline van der Horst 

 Conflictgevallen: 
Wilfried Rogier 

 


