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BOAS v.z.w. 
 

Belgian Organisation for Adapted Swimming 
 

Overeenkomst inzake vrijwilligerswerk 
 

Periode 2020-2024 
 

 

Tussen:  

Be Optimal in Action @ Sport vzw, met maatschappelijke zetel gelegen te 8500 Kortrijk, 
President Rooseveltplein 20, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen 
onder het nummer 0863.572.588; 

  Telefoon: 0470 11 11 58 

E-mail: info@boasvzw.be 

  Onbaatzuchtige doelstelling: zwemclub voor mensen met een beperking  

(terug te vinden in de statuten van de KBBC BZ) 

Volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Stefan Meersseman 
in zijn hoedanigheid van Bestuurder; 

  Hierna genoemd “de organisatie”; 

 

En:  ‘De vrijwilliger’  (gegevens in te vullen op pagina 8) 

  Hierna genoemd “de vrijwilliger”; 

  Hierna samen genoemd “de partijen” en elk afzonderlijk “de partij”; 

 

NA HET GEEN VOLGT UITEENGEZET TE HEBBEN: 

Aangezien de organisatie onder meer tot doel heeft de organisatie van sportactiviteiten of het aanleren 
ervan en/of het recreatief of competitief uitoefenen ervan en/of het begeleiden ervan alsook het bevorderen 
van de algemene voorbereiding van Topsporters, Topzwemmers en van gehandicapte Topzwemmers; 

Aangezien de organisatie voor haar activiteiten op zoek is naar een vrijwilligers in het kader van 
vrijwilligerswerk in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en 
daaropvolgende wetswijzigingen (hierna “Vrijwilligerswet”). 



 
 

 
 

Aangezien Partijen wensen samen te werken. 

Aangezien Partijen aaneensluitend bijeen zijn gekomen en deze overeenkomst hebben gesloten (hierna 
genoemd “Vrijwilligersovereenkomst”), waarmee zij een aantal afspraken en modaliteiten van deze 
Vrijwilligersovereenkomst wensen te regelen. 

 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 – Voorwerp 

Voor elke vrijwilliger verbonden aan de organisatie wordt een Vrijwilligersovereenkomst afgesloten.  Deze 
Vrijwilligersovereenkomst is noodzakelijk om de rechten en plichten van de vrijwilliger mee te delen en in 
orde te zijn met de geldende wettelijke bepalingen. 

Deze Vrijwilligersovereenkomst wordt opgesteld en gesloten conform de bepalingen van de 
Vrijwilligerswet, de wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de Vrijwilligerswet en van andere wettelijke 
bepalingen inzake vrijwilligerswerk.  

Deze Vrijwilligersovereenkomst valt niet onder de bepalingen van het Vlaams Decreet van 3 april 2009 
betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Artikel 2 - Functie 

De organisatie aanvaardt dat de vrijwilliger volgende functie op zich zal nemen in het kader van 
vrijwilligerswerk: (opsomming) 

- Sport(zwem)lesgever zoals opgenomen in het K.B. van 20 december 2018 tot verhoging van het 
jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de Vrijwilligerswet: 

 
Deze functie omvat volgende activiteiten: 

- Het begeleiden, helpen, ondersteunen van de zwemmers tijdens zijn sportgebeuren 
- Training geven aan de zwemmers in het water 
- Hulpbieden als het kan bij elke activiteit die georganiseerd is door of via BOAS 
- Correct communiceren met de organisatie en de leden 

 

De vrijwilliger zal deze activiteiten op vrijwillige basis in samenspraak met de verantwoordelijke dienst van 
de organisatie uitvoeren. Indien nodig en in onderling overleg kan de taakinvulling aangepast worden. Het 
initiatief daartoe kan van de organisatie of van de vrijwilliger zelf komen. 

Het vrijwilligerswerk dat het voorwerp van deze Vrijwilligersovereenkomst vormt, wordt uitgevoerd op de 
volgende plaats(en) : Neder-Over-Heembeek, Meise, Gent, Wingene, Roeselare, Kortrijk, Elsene. (*) 

*: aanvinken op pagina 8 in welke clubs je training geeft. 

Artikel 3 – Statuut van vrijwilliger 

De door de vrijwilliger uitgevoerde activiteiten kunnen geen aanleiding geven tot recht op enig loon. De 
vrijwilliger staat niet onder het gezag van de organisatie. 



 
 

 
 

Gedurende de uitvoering van deze Vrijwilligersovereenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel 
ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst.  

De organisatie heeft bijgevolg geen enkele verplichting inzake migratie, arbeids-, sociale zekerheids-en/of 
fiscale regelgeving die desgevallend zouden kunnen gelden voor de vrijwilliger in het kader van deze 
Vrijwilligersovereenkomst. 

 

Artikel 4 - Duur 

Het vrijwilligerswerk vangt aan op 01 januari 2021 en is gesloten voor onbepaalde duur.  

De Vrijwilligersovereenkomst kan steeds in onderling akkoord beëindigd tussen de vrijwilliger en de 
organisatie. De Vrijwilligersovereenkomst kan eveneens eenzijdig door elke partij worden beëindigd mits 
het betekenen van een schriftelijke opzeggingstermijn van 1 maand aan de andere Partij. 

Artikel 5 – Verwittiging ongeval 

De verantwoordelijke van de organisatie die moet worden verwittigd bij ongevallen is mevrouw Marieke 
Verraes, telefoon: 0470 11 11 58 mail: communicatie@boasvzw.be 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid 

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger bij de uitvoering van de 
Vrijwilligersovereenkomst berokkent aan de organisatie of aan derden. 

De vrijwilliger is enkel aansprakelijk in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallige 
voorkomende lichte fout. 

Voor het materiaal dat de vrijwilliger zelf meebrengt, is hij/zij zelf verantwoordelijk. 

 

Artikel 7 - Verzekeringen 

De organisatie heeft de volgende verzekeringen voor de vrijwilliger afgesloten: 

- Verplichte verzekering 

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de 
organisatie en de vrijwilliger. Rechtsbijstand is inbegrepen in de verzekering. 

Maatschappij:  N.V. Arena 

Polisnummers:  Burgerlijke aansprakelijkheid: 1.113.635/A 

Rechtsbijstand: 1.113.635/1 

Maatschappij:  Baloise 

Polisnummer:   Burgerlijke aansprakelijkheid: 7.B39.951/9894/PX 

   Rechtsbijstand: 7.B39.951 



 
 

 
 

- Vrije verzekeringen 

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het 
vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. Rechtsbijstand is inbegrepen in de verzekering. 

Maatschappij: NV Arena. 

Polisnummer:   lichamelijke ongevallen: 1.113.634/A  

Rechtsbijstand: 1.113.635/1 

Deze verzekeringsdocumenten zijn terug te vinden op de website van BOAS. 

Artikel 8 - Vergoeding 

De organisatie betaalt aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding conform de wettelijke bepalingen van de 
Vrijwilligerswet voor de vrijwilligersactiviteiten. 

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

Bij aankopen van materiaal specifiek voor de bevordering van het clubgebeuren en goedgekeurd door de 
dagelijksewerking van BOAS kan er losstaand een onkostennota terugbetaald worden. 

Deze vergoeding zal door de organisatie worden gestort op het rekeningnummer van de vrijwilliger zoals 
aangegeven op pagina 8. 

 

Artikel 9 – Discretie- en geheimhoudingsplicht 

De vrijwilliger heeft een discretieplicht. Dit betekent dat de vrijwilliger, omwille van de functie die hij/zij 
uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven, tenzij aan diegenen die het recht hebben om hiervan 
op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die de vrijwilliger ontvangt van leden of cliënten, maar 
ook om informatie die hij/zij ontvangt over de organisatie waar hij/zij als vrijwilliger werkt. De vrijwilliger 
dient de bekomen informatie door te geven aan collega’s en andere professionele medewerkers in de 
organisatie indien het belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren van de dienst of organisatie. 
De contactpersoon voor deze zaken is: Wim Auwerx emailadres: info@boasvzw.be 

De vrijwilliger erkent dat hij/zij in het kader van zijn/haar vrijwilligerswerk eveneens kennis kan krijgen van 
geheimen overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. Hij/Zij is er zich bewust van dat hij/zij deze 
geheimen niet mag bekend maken, behoudens indien 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 10 – Recht op informatie 

De vrijwilliger heeft recht op informatie over onder meer zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en 
werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over 
aangepaste vorming en bijscholing, etc. 



 
 

 
 

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger bij het naleven van de 
onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het werkveld, etc. 

 

Artikel 11 - Inlichtingen en voorschriften inzake risico’s en welzijn verbonden aan het 
vrijwilligerswerk 

De vrijwilliger bevestigt alle noodzakelijke inlichtingen en voorschriften van de organisatie te hebben 
verkregen op het vlak van de risico’s verbonden aan het vrijwilligerswerk en inzake het welzijn tijdens de 
uitvoering van het vrijwilligerswerk vóór aanvang van het vrijwilligerswerk.  

De vrijwilliger verbindt er zich tevens toe om deze inlichtingen en voorschriften na te leven. 

 

Artikel 12 – Meldingsplicht RVA 

De vrijwilliger verbindt zich er desgevallend toe om, indien vereist, de bevoegde instanties op de hoogte te 
brengen en zo nodig vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk. 

 

Artikel 13 - Deontologie 

De vrijwilliger verbindt zich, bij uitvoering van deze Vrijwilligersovereenkomst, tot een strikte naleving van 
de deontologische regels, weergegeven in de hierna genoemde documenten, instructies of analoge 
voorschriften:  

- Gedragscode; 

- Privacy-verklaring; 

- Algemene voorwaarden; 

- Organisatienota; 

 

De vrijwilliger bevestigt uitdrukkelijk de ontvangst en de kennisname van deze documenten, instructies, 
en/of analoge voorschriften vóór aanvang van de vrijwilligersactiviteiten. 

De vrijwilliger verbindt er zich eveneens toe om elke wijziging van hem/haar die voor de organisatie een 
impact kan hebben op de toepassing van voornoemde wet, spontaan en uit eigen beweging mee te delen 
aan de organisatie. 

 

Artikel 14 – Overdraagbaarheid/uitlatingen 

Het is de vrijwilliger niet toegestaan haar rechten en plichten uit deze Vrijwilligersovereenkomst geheel of 
gedeeltelijk aan derden over te dragen. 



 
 

 
 

Partijen zullen zich jegens elkaar en ten opzichte van derden niet negatief uitlaten over de andere partij (ook 
niet via sociale media). 

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht 

Op deze Vrijwilligersovereenkomst is Belgisch recht van toepassing.  

 

Artikel 16 - Integraliteit van de Vrijwilligersovereenkomst 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze Vrijwilligersovereenkomst de integraliteit van de 
overeenkomsten tussen Partijen uitdrukt en alle eventuele vorige Vrijwilligersovereenkomsten tussen 
Partijen, evenals alle schriftelijke en mondelinge voorstellen, onderhandelingen, conversaties en discussies, 
voorheen tussen de Partijen gevoerd met betrekking tot deze Vrijwilligersovereenkomst, vervangt. 

Enkel schriftelijk en in onderlinge overeenstemming kunnen wijzigingen aan de Vrijwilligersovereenkomst 
aangebracht worden. 

Artikel 17 - Splitsbaarheid 

De eventuele ongeldigheid van (een) bepaling(en) van deze Vrijwilligersovereenkomst tast het bestaan van 
de Vrijwilligersovereenkomst en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 

 

Artikel 18 – Bevoegde rechtbanken 

Elk geschil dat voortvloeit uit, of betrekking heeft op deze Vrijwilligersovereenkomst (inclusief een geschil 
met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering, de geldigheid of de 
beëindiging van deze Vrijwilligersovereenkomst) valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken 
van Kortrijk.  

  



 
 

 
 

In te vullen gegevens door de vrijwilliger inzake “overeenkomst vrijwilligerswerk”: 

Gegevens van  “de vrijwilliger” 

Voornaam + Naam : _________________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________ 

Nationaal Rijksregistern°:______________________________________________________ 

Nr ID-kaart: ________________________________________________________________ 

Telefoon: __________________  E-mail: _________________________________________ 

 

In functie van Artikel 2 - Functie :  Het vrijwilligerswerk dat het voorwerp van deze 
Vrijwilligersovereenkomst vormt, wordt uitgevoerd op de volgende plaats(en) – (*) aanvinken in welke club(s) 
je training geeft. 

- Neder-Over-Heembeek* 
- Meise* 
- Gent* 
- Wingene* 
- Roeselare* 
- Kortrijk* 
- Elsene* 

 

In functie van Artikel 8 – Vergoeding : Deze vergoeding zal door de organisatie worden gestort op het 
rekeningnummer van de vrijwilliger zoals vermeld : 

BE____________________________________       

 

Aldus opgemaakt te ______________ (plaats), op ___________ (datum) in twee exemplaren van zeven 
pagina’s, waarvan elke partij verklaart één origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.    

 

De vrijwilliger,                             Voor de organisatie, 

Mevrouw/De heer ________________  De heer Stefan Meersseman  

________________________________               Voorzitter BOASvzw   

 

____________________ (handtekening *)    ____________________ (handtekening) 

(*) Handtekening wordt voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’  


