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VRIJWILLIGERSWETGEVING

1. Doelstelling

De vereniging heeft tot onbaatzuchtig doel:

- het beoefenen, verspreiden en opleiden van het Jiu-Jitsu, met nadruk op
het sportieve en wetenschappelijk aspect;

- het kiezen voor zijn leden van sportgebieden voor het beoefenen van
Jiu-Jitsu, zijnde in België alsook in het buitenland;

- het organiseren van clubstages, vergaderingen, seminaries, beurzen,
opleidingen, geleide bezoeken in België alsook in het buitenland;

- alle organisaties en activiteiten met betrekking tot het doel.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.
Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen,
enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor
zij werd opgericht.

2. Onkostenvergoeding

De vereniging betaalt een jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding (vastgesteld
door het bestuursorgaan) voor onkosten gemaakt in het kader van
vrijwilligerswerk in volgende gevallen:

Instructeur (lesgever), onderhoud gebouw.

Een kilometervergoeding is mogelijk wanneer vervoer gezamenlijk
georganiseerd wordt voor activiteiten in het kader van de doelstellingen.

http://www.jiu-jitsu-aalst.be


De vereniging betaalt een reële onkostenvergoeding in andere gevallen, enkel en
alleen wanneer er een akkoord met een lid van het bestuursorgaan werd
afgesloten.

De forfaitaire en reële onkostenvergoeding niet kunnen gecombineerd worden.

3. Verzekeringsinformatie

Voor vrijwilligers die lid zijn van de vereniging:

- Lichamelijke ongevallen
- De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met

uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid

Voor vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging:

- De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid

Deze verzekering is afgesloten via de VJJF vzw (overkoepelende federatie).

Maatschappij: Arena nv

Polisnummer:
- Lichamelijke ongevallen: 1.113.482
- Burgerlijke aansprakelijkheid 1.113.483

4. Discretieplicht

Vrijwilligers hebben een discretieplicht: dit wil zeggen dat geen vertrouwelijke
gegevens vergaard in het kader van de activiteiten van het vrijwilligerswerk
mogen geopenbaard worden tenzij aan diegenen die gerechtigd zijn er kennis
van te nemen.

Voor de vereniging,
(naam + handtekening)

Voor de vrijwilliger
(handgeschreven ‘gelezen en goedgekeurd’ + naam + handtekening),


