
 

  Basketclub Dames Leuven V.Z.W. 
 Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee 

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 
 

1. Gegevens organisatie  
 
- Naam organisatie: Basketclub Dames Leuven 
 
- Juridisch statuut: Vereniging Zonder Winstoogmerk 

 
- Maatschappelijke zetel: Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee 

 
- Contact:  info@damesbasketleuven.be 
 

- Omschrijving sociale doelstelling: het ontwikkelen van de lichamelijke opvoeding in het 
algemeen en van het basketbal in het bijzonder. 

 

2. Gegevens vrijwilliger: 
 
- Naam vrijwilliger: 
 
- Adres: 

 
- Telefoonnummer: 

 
- Rijksregisternummer: 
 
- Persoon en telefoonnummer te contacteren bij ongeval: 

 
- Vrijwilligerswerk: Assistentie bij het begeleiden van de verschillende ploegen als 

ploegverantwoordelijke of wedstrijdofficial. Hulp bij de verschillende sportieve en extra-
sportieve activiteiten die door de club georganiseerd worden (tornooien, sportkampen, 
eetdagen, feesten, vieringen,…). Bardienst tijdens de thuiswedstrijden. Opzetten, afbreken en 
onderhoud van de gebruikte infrastructuur (zaal, kleedkamers, douches,…). 

 

3. Verzekeringen 
 
3.1. De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid. 
 
- Naam verzekeringsmaatschappij: KBC 
- Polisnummer: BT/28.964.959-0002 

 
3.2. De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten: 
 
- Omschrijving gedekt risico: lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij 

ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de 
activiteiten en voor ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit. 

- Naam verzekeringsmaatschappij: KBC 
- Polisnummer: BT/28.964.959-0002 
- Omschrijving gedekt risico: rechtsbijstand 
- Naam verzekeringsmaatschappij: KBC 
- Polisnummer: BT/28.964.959-0002 

 



 
4. Onkostenvergoedingen: aankruisen wat van toepassing is 

 
 De organisatie betaalt geen onkostenvergoeding aan de vrijwilliger. 
 De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger ten 

bedrage van …………………………… 
 De organisatie betaalt een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte 

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

 De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger, 
gelimiteerd (per dag en per jaar) door het wettelijk voorziene maximale bedrag, en 
gebaseerd op de geleverde prestaties zoals genoteerd in de voorziene 
prestatiefiches. De organisatie betaalt tevens een onkostenvergoeding op basis van 
effectief gemaakte kosten. Het betreft een vergoeding voor reële vervoerskosten 
waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Deze 
terugbetaling is gelimiteerd door het wettelijk voorziene aantal kilometers per jaar. 

 Andere wijze van terugbetaling onkosten : ………….  
 
5. Geheimhoudingsplicht 
De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de 
geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.  
Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen 
en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 
hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in 
recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval 
dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf 
van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te 
zetten naar euro). 
 
6. Aansprakelijkheid 
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de 
organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware 
fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger. 
 
7. Verklaring op eer 
De vrijwilliger verklaart op eer dat het totale bedrag van alle onkostenvergoedingen die hij 
ontvangt voor zijn vrijwilligerswerk in alle verenigingen samen niet hoger is dan het wettelijk 
toegelaten maximum per dag en per jaar, en dat ook de totale kilometervergoeding in alle 
verenigingen samen de wettelijke maximumwaarden niet overschrijdt. Hij neemt zelf het initiatief 
om deze waarden en bedragen jaarlijks te verifiëren.  
De vrijwilliger verklaart ook in regel te zijn met alle formaliteiten, vereist om vrijwilligerswerk te 
kunnen doen, ingeval hij een uitkering van de RvA of enige andere (vervangings)uitkering 
ontvangt of heeft aangevraagd. 
 

 .........................................................................  
Handtekening van de verantwoordelijke van de 
organisatie 

 .......................................................................... 
Handtekening van de vrijwilliger voor 
ontvangst 

 


