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Tussen de ondergetekende partijen: 

enerzijds VLAAMSE SCHERMBOND VZW, 

Vereniging Zonder Winstoogmerk met als doel als autonome Vlaamse schermsportfederatie de belangen van zijn leden 
bij andere regionale federaties, alle overkoepelende organisaties en de officiële instanties te behartigen, en de acties van 
zijn leden op nationaal en internationaal vlak te coördineren 
met zetel te BOOMGAARDSTRAAT 22/56, 2600 BERCHEM, 
vertegenwoordigd door (naam + functie) 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

hierna genoemd "de VSB", 

en 
anderzijds de heer/mevrouw/mejuffrouw  ................................................................................... , 

wonende te  ................................................................................................................................ , 

hierna genoemd "de vrijwilliger",  
wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 

De VSB is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in het kader van vrijwilligerswerk 
(omschrijving van de activiteiten): 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak met de VSB. 

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 VSB heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of 
fiscale regelgeving. 

Artikel 3 

Dit betreft een overeenkomst 

� voor een specifieke opdracht: .....................................................................................................  

� van bepaalde duur; het vrijwilligerswerk 

o vangt aan op ……… (datum) en loopt tot ………. (datum)

o gaat in op ……… (datum) voor een duur van ……..weken …….dagen…….uren 

� voor onbepaalde duur maar uiterlijk tot ………(datum)

Deze overeenkomst kan vroeger eindigen in onderling akkoord tussen de VSB en de vrijwilliger of door schriftelijke 
mededeling van de VSB 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 vrijwilliger is door de VSB verzekerd via de algemene verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de VSB bij 
Arena (polisnummer B.A. 1.114.313, "A" voor lid-vrijwilligers, "B" voor niet-lid-vrijwilligers).  

Artikel 6 

De VSB betaalt 

� geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk 
� een forfaitaire kostenvergoeding onder de vorm van een forfaitaire dagvergoeding voor vrijwilligers, geïndexeerd 
� een kilometervergoeding voor vrijwilligers, geïndexeerd (fiets/auto) 
� een reële kostenvergoeding voor kosten gemaakt in het kader van het vrijwilligerswerk, mits deze op voorhand 

goedgekeurd werden en mits overhandiging van de bewijsstukken 
� een combinatie van de forfaitaire dagvergoeding en de (reële) kilometervergoeding 

De kilometervergoeding wordt ingediend via een formulier dat door het secretariaat van de VSB ter beschikking wordt 
gesteld; het kan enkel aanvaard worden als het ook ondertekend en gedateerd is door de vrijwilliger. 

De vrijwilliger is zich van bewust dat hij/zij zelf erop moet toezien dat voor de forfaitaire dagvergoeding het jaarmaximum 
niet overschreden wordt, en voor de combinatie van dagvergoeding en kilometervergoeding het aantal kilometers niet 
meer dan 2000 mag bedragen per jaar, en dat dit voor al zijn/haar vrijwilligerswerk samen geldt. 

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 VSB als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten. 

Artikel 9 

De VSB 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 (de opsomming is niet limitatief) 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 

In  dubbel opgemaakt te Berchem op  _________________ waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar 
ontvangen te hebben. 

De vrijwilliger         Voor de VSB 

Handtekening         Handtekening 
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Optionele waarborgen   De maatschappij biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om factultatief  
“Comfort-opties”      bijkomende “Comfort opties” zoals hierna vermeld te onderschrijven. 
door de aangesloten    In deze waarborg is de aansprakelijkheid van de organisatie voor hun 
clubs facultatief te     vrijwilligers inbegrepen. 
onderschrijven 
 
 

� B.A. UITBATING KANTINE / VOEDSELVERGIFTIGING 
 

Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van cafetaria’s, clubkantines,... 
 
 

 Forfaitaire Jaarpremie  (taksen en kosten inbegrepen) �  25- 

 
 
 
 

� B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN 
 

Deze optie biedt de mogelijkheid alle door de clubs georganiseerde 
niet-sportactiviteiten (zonder beperking in aantal noch mededeling aan 
de maatschappij), zoals een eetfestijn, een fuif, een kwis, een barbecue, 
de jaarlijkse koekjesverkoop, enz. te verzekeren 

 
 

 Forfaitaire Jaarpremie  (taksen en kosten inbegrepen) �  65- 

 
 
 
 

�   SCHADE AAN INGEBRUIKGENOMEN LOKALEN / ACCOMODATIES 
 

              In afwijking van artikel 7 d) van de algemene voorwaarden worden de  
              waarborgen uitgebreid tot schade veroorzaakt aan de ter beschikking  
              gestelde of gehuurde lokalen of sportinfrastructuur met inbegrip van  
              gemeenschappelijke delen en nutsvoorzieningen (douches, toiletten). 

Er wordt nader bepaald dat bij vrijwillige schade veroorzaakt door een  
bezoeker de waarborg verworven blijft aan de sportclub, maar de  

              maatschappij een verhaal kan uitoefenen tegen de verantwoordelijke. 
 
 

 
Waarborg  :  � 12.500-  in eerste risico 

(zonder toepassing van de evenredigheidsregel) 

Forfaitaire 
Jaarpremie 

(T&K inbegrepen) 

Met een vrijstelling van � 125- per schadegeval �  115- 
Met een vrijstelling van � 250- per schadegeval �    85- 
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�   L.O.  VRIJWILLIGE  HELPERS  NIET-LEDEN 
 
 

              Alle niet-leden zijn voor wat betreft de waarborg “B.A.” automatisch 
              door onderhavige polis gedekt voor al de activiteiten binnen hun 

vrijwilligerswerk, zowel op federaal- als clubniveau. 
De maatschappij biedt eveneens de mogelijkheid aan de bijkomende 
waarborg “L.O.” facultatief te onderschrijven voor deze helpers 
niet-leden mits betaling van een forfaitaire bijpremie per club. 
De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen 
tijde beschikbaar te zijn voor eventuele controle door de maatschappij. 

 
 

Aantal te verzekeren vrijwillige helpers Forfaitaire Jaarpremie 
(T&K inbegrepen) 

10 �    50- 
15 �    75- 
20 �  100- 
25 �  125- 
30 �  150- 

 
 
 

 
 
 

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voor-
waarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.01.2011 - AV/BA/RB/01.2006). 
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar 
gevolmachtigden. 
 
 
In dubbel opgemaakt te Brussel, op  16.11.2011 
 
 
DE  VERZEKERINGNEMER  VOOR  DE  MAATSCHAPPIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.V.   A R E N A 
Agent-Onderschrijver 

Voor  N.V.  NATIONALE  SUISSE 
Bij  speciale  volmacht 

 

 
 

 

Eddy  VAN DEN BOSCH 
Algemeen Directeur 

 


