
AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS 

 
1. Organisatie 

 
Naam organisatie:   Hebad vzw 
Juridisch statuut:   VZW 
Naam verantwoordelijken:  Linders Chris  Voorzitter 

Nys Julien  Ondervoorzitter 
Put Ronny  Penningmeester 

Marco Vanderzeypen Secretaris 
 
Adres:     Kortstraat 6, 3550 Heusden-Zolder  
Telefoonnummer:   011/42.16.22 of 0478/84.88.51 
Email:     algemeen.secretariaat@hebad.be  
Website:    www.hebad.be 

 
Badmintonclub Hebad vzw is een sportvereniging die de volgende doelstellingen nastreeft: 

o Een degelijke badmintonopleiding 
� voor onze jeugd  
� voor onze volwassenen 

o Competitie badminton 

� voor onze jeugd  
� voor onze volwassenen 

o Recreatief badminton 
� voor onze jeugd  
� voor onze volwassenen 

 

2. Vrijwillig(st)er 

 

Naam vrijwillig(st)er:  
 

 

Adres:  
Straat 
 
Postcode - Gemeente 

 
 

 

Telefoonnummer:  
 

 

E-mail:  
 

 

Naam en/of telefoonnummer te contacteren bij ongeval:  
 
 

 



3. Aard van het vrijwilligerswerk 

  
De taakverdeling gebeurt tijdens de vrijwilligersvergadering, en de vrijwilliger engageert zich om 

voor de organisatie belangeloos één of meerdere van de onderstaande activiteiten te 
verrichten: 
 

o Trainingen  

Onze jeugd en/of volwassenen begeleiden en opleiding geven tijdens de hiervoor 
voorziene uren. 

 
o Eetdag 

Neemt tijdens de eetdag een van de volgende taken voor zijn/haar rekening: 
� Klaarzetten / opruimen zaal 
� Zaalpersoneel 
� Keukenpersoneel 

� Administratie, inkom en/of drankbonnen verkoop 
  

o Sportkampen, Jeugdweekend 

Onze deelnemers begeleiden tijdens de activiteiten. 
Samen met de organisatie een planning opmaken. 

  

o Onze Tornooien  

Neemt tijdens het tornooi een van de volgende taken voor zijn/haar rekening: 
� Klaarzetten / opruimen zaal 
� Tornooileiding 
� Teller 
� Inschrijvingen 

� Dopingcontrole 
 

o Andere activiteiten: 

� Begeleiding tijdens de wandeling op 2de paasdag 
� Sponsor zoektocht 

� Clubfeest 
 
4. Verzekering voor vrijwilligers 

De organisatie heeft (zoals verplicht volgens de wet) een verzekering afgesloten die de burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen dekt van de organisatie. 
 

Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij:  Arena N.V. 
       Jozef II- Straat 36-38 

        B-1000 Brussel 
   

Polisnummers: Leden Niet-Leden 

Lichamelijke Ongevallen ( L.O. ) 1.116.925/A 1.116.925/B 

Burgerlijke Aansprakelijkheid ( B.A. ) 1.116.926/A 1.116.925/B 

 

 
5. Vergoedingen voor kosten 

De vrijwilliger krijgt geen bezoldiging voor het gepresteerde vrijwilligerswerk.  
De organisatie betaalt geen vergoeding voor de gemaakte kosten aan de vrijwilliger, ook niet 
voor het vervoer heen en terug. 
 

 
In twee exemplaren opgemaakt te Heusden-Zolder op: 
  
Handtekening vrijwilliger    Handtekening Verantwoordelijke Hebad vzw     
         


