
 

 
  

 

Orienteering Vlaanderen vzw         
Maatschappelijke zetel | Koolmijnlaan 185 | 3582 Beringen  hello@orienteering.vlaanderen  
Ondernemingsnummer | 0430739485 | rpr Hasselt   www.orienteering.vlaanderen    

 
 

 

Vrijwilligersovereenkomst 

Tussen:  
 

1. DE SPORTFEDERATIE 
 
Naam: Orienteering Vlaanderen 
Adres: Koolmijnlaan 185, 3582 Beringen 
E-mail: hello@orienteering.vlaanderen 
Juridisch statuut: vzw 
 
 

2. DE VRIJWILLIGER 
 
Naam: 
Adres: 
Telefoon: 
E-mail:  
 
hierna genoemd “de vrijwilliger” 
 
wordt het volgende overeengekomen 
 
 
ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 
 
Orienteering Vlaanderen vzw is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in 
het kader van vrijwilligerswerk: 
………. 
 
Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak 
met Orienteering Vlaanderen vzw. 
 
ARTIKEL 2 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
 
De vrijwilliger erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van 
Orienteering Vlaanderen en verbindt zich ertoe deze ten allen tijde te respecteren, in het bijzonder de 
gedragscodes die er integraal deel van uitmaken. De statuten en reglementen zijn te raadplegen via 
de OV-website: https://orienteering.vlaanderen > ledenzone > documenten. Hij/zij aanvaardt tevens 
uitdrukkelijk de toepassing van alle tuchtreglementen (inclusief het tuchtreglement inzake 
grensoverschrijdend gedrag) van Orienteering Vlaanderen en de daarin bepaalde bevoegdheid van de 
tuchtorganen in eerste aanleg en beroep, alsook de mogelijkheid om een tuchtsanctie en/of 
ordemaatregel tegen hem te treffen. De vrijwilliger stemt ermee in dat elke sanctie genomen ten 
aanzien hem bekend gemaakt wordt aan andere sportclubs- en federaties en overheidsdiensten. 
 
De vrijwilliger zal bij de uitoefening van de opdrachten alle regels eigen aan de sportuitoefening- en 
competitie nauwgezet naleven. Hij/zij zal zich in het bijzonder onthouden van kwetsende of 
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onsportieve uitlatingen of houdingen. Uitlatingen of handelingen die de morele, fysische of psychische 
integriteit van zowel alle sporters als alle andere betrokkenen in het gedrang zouden kunnen brengen 
zijn ten strengste verboden. 
Onsportief gedrag of uitlatingen kunnen aanleiding geven tot sancties en eventueel, in geval van 
ernstige inbreuk, zelfs beëindiging van onderhavige overeenkomst. Overtredingen die de morele, 
fysische of psychische integriteit zou kunnen aantasten worden gesanctioneerd met onmiddellijke 
ontbinding van deze overeenkomst ten laste en ten nadele van de vrijwilliger,  waarbij Orienteering 
Vlaanderen zich het recht voorbehoudt om eventueel schadevergoeding te eisen indien daartoe grond 
bestaat.  
 
ARTIKEL 3 AARD VAN DE OVEREENKOMST 
 
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. Orienteering Vlaanderen 
heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving. 
 
ARTIKEL 4 DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
 
Het vrijwilligerswerk vangt aan op  ……….….. en  loopt tot ……………    De overeenkomst kan steeds 
eindigen in onderling akkoord tussen Orienteering Vlaanderen en de vrijwilliger of door eenzijdige 
schriftelijke mededeling van de sportclub of de vrijwilliger. 
 
ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID 
 
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 6 VERZEKERINGEN 
 
Orienteering Vlaanderen 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. 
 
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: Arena 
Polisnummer: B.A.  1.113.611 
 
- een verzekering lichamelijke ongevallen 
 
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: Arena 
Polisnummer: L.O.  1.113.610 
 
ARTIKEL 7 KOSTENVERGOEDING 
 
Orienteering Vlaanderen: 
 

o betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk. 
 

o betaalt een forfaitaire kostenvergoeding van ………….…….euro voor het verrichten van de taken 
opgesomd in Artikel 1.  
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De vrijwilliger verklaart hierbij op eer dat hij/zij in de loop van het kalenderjaar nooit een 
forfaitaire onkostenvergoeding zal ontvangen voor vrijwilligerswerk bij Orienteering 
Vlaanderen en/of bij één of meer andere organisaties die in totaal (voor de verschillende 
verenigingen samen) hoger is dan de wettelijk toegestane maxima (€34,71/dag en 
€2549,90/jaar). 

 
o betaalt een forfaitaire kostenvergoeding van ………….…….euro voor het verrichten van de taken 

opgesomd in Artikel 1. Daarnaast wordt een verplaatsingsonkostenvergoeding met een 
maximum 2000 km per jaar uitbetaald aan  € 0,30 per km. 
 

De vrijwilliger verklaart hierbij op eer dat hij/zij in de loop van het kalenderjaar nooit een 
forfaitaire onkostenvergoeding zal ontvangen voor vrijwilligerswerk bij de Orienteering 
Vlaanderen en/of bij één of meer andere organisaties die in totaal (voor de verschillende 
verenigingen samen) hoger is dan de wettelijk toegestane maxima. 

 
o betaalt mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (aankoopfactuur, treintickets,…) de 

reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk. 
 
ARTIKEL 8 GEHEIMHOUDINGSPLICHT 
 
Indien de vrijwilliger kennis krijgt van vertrouwelijke en geheime informatie die hem/haar zijn 
toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk, mag hij/zij deze niet bekend maken of gebruiken 
tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of 
indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden 
gesanctioneerd met de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de vrijwilliger en een 
schadevergoeding. 
 
ARTIKEL 9 AFWEZIGHEID VAN DE VRIJWILLIGER 
 
De vrijwilliger waarschuwt Orienteering Vlaanderen als hij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken 
momenten. 
 
ARTIKEL 10 UITVOERING VAN DE TAKEN 
 
Orienteering Vlaanderen verbindt er zich toe om aan de vrijwilliger de nodige documentatie en 
uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten. 
 
ARTIKEL 11 UITKERINGSGERECHTIGDE VRIJWILLIGERS 
 
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. 
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ARTIKEL 12 BESCHERMING VAN DE PRIVACY 
 
Orienteering Vlaanderen verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de 
vrijwilliger te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de vrijwilligers worden overeenkomstig de 
privacyverklaring van Orienteering Vlaanderen behandeld (onderaan OV-website).  
 
De vrijwilliger verbindt zich ertoe om, wanneer hij bij de uitvoering van zijn taken toegang krijgt tot 
persoonsgegevens (waaronder eventueel ook medische gegevens), hij deze enkel zal gebruiken om de 
hem toevertrouwde taken in de vereniging ten uitvoer te brengen en zal het vertrouwelijk karakter 
van deze gegevens respecteren. Hij zal de gegevens nooit kopiëren, aanpassen, doorgeven of 
verwijderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van deze taken. 
 
ARTIKEL 13 DIVERSE BEPALINGEN 
 
- De vrijwilliger bevestigt te kunnen beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden en 

zal dit bij eenvoudige vraag van Orienteering Vlaanderen voorleggen.  
- Eventuele andere activiteiten van de vrijwilliger die buiten deze overeenkomst vallen mogen 

op geen enkele wijze een negatieve impact hebben op de uitvoering van onderhavige 
overeenkomst. 

- Eventuele geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen partijen in eerste instantie 
in goed gezamenlijk overleg trachten op te lossen. Indien door onderling overleg geen 
oplossing wordt bereikt kan de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de rechtbanken 
van het arrondissement waarin de zetel van Orienteering Vlaanderen gelegen is. 

-   Partijen verklaren uitdrukkelijk dat het Belgische recht van toepassing is op onderhavige 
overeenkomst. 

 
 
Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij zowel Orienteering Vlaanderen als de vrijwilliger een 
ondertekend exemplaar ontvangen, te ………. op ………. 
 
 
 
De vrijwilliger,       De sportclub, 
Voor akkoord   Voor akkoord 
(eigenhandig geschreven)                                                                               (eigenhandig geschreven) 

 
 
 
Handtekening   Handtekening 
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