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Organisatienota voor vrijwilligers 
1. Gegevens organisatie  

- Naam : Judoclub Jitsu-Kwai Hamme   

- Juridisch statuut : vereniging zonder winstoogmerk 

- Maatschappelijke zetel : Loystraat 70 (G61) 9220 Hamme 

- Ondernemingsnummer : 0536.834.622 

- Rechtspersonenregister : 0120276 

- Contactpersoon :   Peter Van Hese (Secretaris) 
    Fernand Khnopffstraat 60 

0479/33.92.12 
 

- Emailadres : jitsukwaihamme@hotmail.be 

- Website : www.jitsukwaihamme.be 

- Sociale doelstelling : De vereniging heeft als hoofddoel het beoefenen van recreatief en competitief 
judo volgens de regels opgelegd door de federatie waarbij de club is aangesloten. De vereniging 
oefent hierbij ook op bijkomstige wijze enige economische activiteiten uit waarbij de opbrengsten 
besteed worden aan het hoofddoel. (cfr. “Statuten vzw Jitsu-Kwai Hamme” art. 3) 
 

2. Gegevens vrijwilliger : 

- De vereniging houdt in een register een aantal contactgegevens bij van vrijwilligers die onder haar 
gezag werken en derhalve concrete richtlijnen ontvangen over plaats, tijdstip en uitvoering van het 
vrijwilligerswerk. Dit register wordt beheerd door de secretaris en bevat minimaal de noodzakelijke 
gegevens voor potentiële aangiftes inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen tijdens medewerking aan een activiteit georganiseerd door de vereniging. 

- Het vrijwilligerswerk wordt omschreven in functie van de medewerkersgroepen die de vereniging 
heeft opgesteld 

o Bestuur: de leden van de Raad van Bestuur zijn belast met het dagelijks bestuur van de 
vereniging en derhalve met de administratie, organisatie en ondersteuning van alle 
activiteiten van de vereniging (cfr. “Statuten vzw Jitsu-Kwai Hamme” art. 15 tem art.21) 

o Trainersgroep: deze vrijwilligers zijn belast met het onderricht van de judosport en 
aanverwante activiteiten van de vereniging 

o Medewerkers kantine: deze vrijwilligers zijn belast met de dagelijkse uitbating van de 
kantine 
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3. Verzekeringen 

- De sportfederatie Judo Vlaanderen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en waartoe de 
vereniging is aangesloten onder het stamnummer 4122, heeft overeenkomstig het decreet van 13 
juli 2001 een verzekering afgesloten bij Ethias om vrijwilligerswerk in clubverband automatisch en 
zonder bijkomende formaliteiten te waarborgen tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen. (cfr. “Handleiding verzekeringen” van Judo Vlaanderen) 
 

- Bij lidmaatschap van Judo Vlaanderen worden volgende verzekeringsdekkingen verworven door 
de vereniging 

o 45.138.404: Deze polis waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen van de leden van de federatie tijdens het beoefenen van judo (binnen- én 
buitenland) en tijdens occasionele nevenactiviteiten die ingericht worden door de 
aangesloten vereniging  

o 45.138.408: Deze polis waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen van de niet-leden van de federatie die deelnemen aan sportpromotionele 
activiteiten ingericht door de federatie en/of een aangesloten club 

o 45.138.582: Deze polis waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen van de niet-leden van de federatie die in opdracht van de federatie en/of een 
aangesloten club vrijwilligerswerk uitvoeren ten behoeve van een verzekerde activiteit. 

 

4. Kostenvergoedingen : aankruisen wat van toepassing is 
 

o De vereniging betaalt geen kostenvergoeding aan de vrijwilliger. 
o De vereniging betaalt een forfaitaire kostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van 

……………………………………………………………….. 
o De vereniging betaalt een kostenvergoeding op basis van effectief gemaakte onkosten 

waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de vereniging wordt overhandigd.  Onkosten die 
terugbetaald worden, zijn :  

o …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

o De vereniging betaalt een forfaitaire kostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van 
………………………………………………………………………… 

o De vereniging betaalt tevens een kostenvergoeding op basis van effectief gemaakte 
kosten. Het betreft een vergoeding voor reële vervoerskosten waarvan het bewijs door de 
vrijwilliger aan de vereniging wordt overhandigd. Er is een terugbetaling ten belope van 
……………kilometer (maximum 2000 kilometer) voor verplaatsingen.  

o De vereniging betaalt een forfaitaire kostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van 
………………………………………………………………………… 

o De vereniging betaalt tevens een kostenvergoeding op basis van effectief gemaakte 
kosten. Het betreft een vergoeding voor reële vervoerskosten waarvan het bewijs door de 
vrijwilliger aan de vereniging wordt overhandigd. Er is een terugbetaling ten belope van 
……………kilometer (onbeperkt) voor verplaatsingen die het vervoer van personen 
inhoudt. Het personenvervoer is de hoofdtaak van de vrijwilliger of kadert binnen het 
sociaal doel van de vereniging. 

o Andere wijze van terugbetaling onkosten :  
o ……………………………………………………………………………………………..  
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5. Discretieplicht – Geheimhoudingsplicht 

- De vrijwilliger is gehouden tot een discretieplicht. Dit is de verplichting om geen gegevens vrij te 
geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen. 
 

- De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de 
geheimhoudingsplicht volgens  art. 458 van het Strafwetboek. 
 

- De vereniging moet bepalen welke soort informatie onder de geheimhoudingsplicht valt. 
 

- Vrijwilligers mogen omwille van wettelijke rechtvaardigingsgronden afwijken van voormelde 
geheimhoudingsplicht en dit in geval van ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke en mentale 
integriteit van een minderjarige of van een kwetsbaar persoon.  

6. Aansprakelijkheid 

- De vereniging is aansprakelijk voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers, dus voor 
de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk. 
 

- De vrijwilliger kan enkel aansprakelijk gesteld worden bij bedrog, kwaad opzet of bij grove fout voor 
de schade die hij/zij aan derden berokkent tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk voor de 
organisatie. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem/haar eerder gewoonlijk en 
frequent, dan toevallig voorkomt. 

 

Handtekening secretaris  :  

- Voor ontvangst :  

 

 

- Datum ondertekening : 

 

Handtekening van de vrijwilliger :   

- Voor ontvangst: zie register 

 

 

- Datum ondertekening: zie register 

 

 

 


