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1 Inleiding
Sportclub Druivenstreek is een sportvereniging opgericht voor personen met beperkingen, hierna
sportactief lid genoemd.
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de sport in het algemeen voor mensen met
beperkte mogelijkheden, om zo ook hun sociale contacten verder te ontwikkelen. De vereniging mag
hiertoe alle activiteiten ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden en
dit doel bevorderen. Het normaal werkingsterrein van de vereniging is de gemeente Overijse, maar
activiteiten kunnen ook daarbuiten georganiseerd worden voor zover ze het hierboven vermelde
doel nastreven.
De volgende activiteiten worden aangeboden aan haar leden:
– Omnisport
– Voetbal
– Zwemmen
Personen met beperkingen zijn mensen als alle anderen, met dezelfde rechten, dezelfde
fundamentele behoeften, dezelfde verlangens. Ze hebben beperkingen, maar ook een rijkdom aan
mogelijkheden.
Elk sportactief lid krijgt de kans om zich te ontplooien en zoveel mogelijk zelfstandig te zijn. Er wordt
steeds rekening gehouden met wat hij/zij kiest en graag wil/kan. De ondersteuning spitst zich niet
toe op de beperkingen maar op de hele persoon.
Sportclub Druivenstreek wil de sportactieve leden zoveel mogelijk laten sporten. Daarom is het
belangrijk dat we ons hierbij laten ondersteunen door een groep vrijwilligers die het lot van onze
sportactieve leden ter harte nemen.
Vrijwilligers zijn mensen die zich, zoals het woord het zegt, vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor het
welzijn van de sportactieve leden.
Zij spelen in op de individuele vragen en wensen van de sportactieve leden. Ze bouwen het sociaal
netwerk van de sportactieve leden uit; ze ondersteunen de integratie van de sportactieve leden in de
gemeenschap.
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2 Taakomschrijving vrijwilligers
“Vrijwilligerswerk is een activiteit met een onverplicht karakter ten behoeve van anderen of van
de samenleving die onbezoldigd in een min of meer georganiseerd verband worden verricht.”
Vijf elementen zijn van belang:
Het eerste element is dat het om een activiteit gaat. Dat kan bijvoorbeeld organiseren, plannen of
begeleiden zijn. Het gaat dus verder dan bijvoorbeeld zomaar lid zijn van een vereniging. Voor
Sportclub Druivenstreek betreft dit hoofdzakelijk sportieve en recratieve activiteiten.
Het tweede element is het feit dat het een onverplicht karakter heeft. Het is met andere woorden
iets wat je niet moet doen en waartoe niemand je kan verplichten.
Het derde element is dat het ten behoeve van anderen of van de samenleving moet zijn.
Vrijwilligerswerk is dus gericht op de belangen van anderen of van de samenleving.
Het vierde element is dat het onbezoldigd is. Vrijwilligers kunnen dus geen loon ontvangen. Wel kan
er een vergoeding gegeven worden voor de onkosten gemaakt in het kader van het engagement. Dit
moeten reële en bewijsbare kosten zijn.
Het vijfde element beslaat het min of meer georganiseerde verband waarin vrijwilligerswerk moet
plaatsvinden. Vrijwilligerswerk kan zowel in een vast verband als in een feitelijk verband. Een vast
verband is bijvoorbeeld een organisatie, een ziekenhuis, een gemeente. Een feitelijk verband bestaat
uit een groep mensen die de handen in elkaar slaan om iets te ondernemen zoals een straatcomité of
een opstartende wetswinkel. Voor Sportclub Druivenstreek betreft het een feitelijk verband.

3 Na te streven houding ten aanzien van de sportactieve leden
Eigenheid
Het sportactieve lid krijgt de ondersteuning die past bij zijn/haar persoon. Hij/zij wordt als individu
erkend. Dit impliceert van alle vrijwilligers een actief zoekproces naar wie de gebruiker is en wat
hij/zij nodig heeft. De begeleiding moet zoveel mogelijk afgestemd zijn op de individuele behoeften
en mogelijkheden van de persoon.
Betrokkenheid
Het sportactieve lid wordt betrokken bij de zorgverlening en bij de gang van zaken in de sportclub.
Het verstrekken van relevante informatie is vanzelfsprekend. Ook werken we aan een goede
communicatie, gericht op het maken van onderlinge afspraken.
Keuzevrijheid
Het sportactieve lid wordt gestimuleerd tot het kenbaar maken van zijn wensen en het zo zelfstandig
mogelijk nemen van beslissingen. Er worden hierbij optimale keuzemogelijkheden gegeven.
Respect
Het sportactieve lid wordt als gelijkwaardige medemens beschouwd en de menselijke waardigheid is
het uitgangspunt van de zorgverlening. De vrijwilligers hebben oog voor de privacy van de gebruiker.
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Sfeer
De vrijwilligers hebben voortdurend oog voor het creëren van een passende sfeer en een positieve
uitstraling.
Omgang
In het samenzijn bouwt de vrijwilliger een relatie op met het sportactieve lid, gekenmerkt door een
grondhouding van betrokkenheid, vertrouwen en respect.
Ontwikkeling
De sport en recreatie is gericht op een harmonische ontplooiing van de mogelijkheden van de
sportactieve leden.
Onafhankelijkheid en ondersteuning
Activiteiten en (deel)handelingen waartoe het sportactieve lid zelf in staat is, worden door
hemzelf/haarzelf uitgevoerd. De vrijwilligers stimuleren hem hiertoe. Er is een ondersteuning enkel
daar waar het nodig blijkt te zijn.
Structuur
De mate waarin structuur wordt geboden, is afgestemd op de eigenheid van het sportactieve lid en
op de context.
Planmatig of methodisch handelen
Er wordt grondig nagedacht over wat er met de zorg aan het sportactieve lid wordt beoogd. Het
stapsgewijze handelen kan steeds worden verantwoord en wordt bijgestaan waar nodig.
Integratie
Het sportactieve lid moet als volwaardige burger kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Een gewaardeerde sociale positie wordt nagestreefd. Dit kan via drie vormen van integratie:
ruimtelijke/fysieke, functionele en sociale integratie.
Perspectief
Er worden toekomstperspectieven voor en met het sportactieve lid gezocht. De vrijwilligers
stimuleren het sportactieve lid tot en begeleiden hem in het maken van toekomstplannen op diverse
domeinen.
Participatie van belangrijke derden
Er is informatie-uitwisseling en overleg met ouders en daarmee gelijkgestelde personen over de zorgen dienstverlening aan het sportactieve lid.

4 Positie vrijwilligers in de sportclub
De organisatie kent diverse niveaus waar vrijwilligers actief kunnen zijn.
◘

Bestuursniveau
De leden van het bestuursorgaan en de Algemene Vergadering nemen vrijwillig de bestuurstaak
op zich en worden in die zin ook als vrijwilliger beschouwd.

◘

Organisatieniveau
Vrijwilligers worden ingeschakeld om de algemene dagdagelijkse werking van de organisatie te
ondersteunen. Het gaat hier bijvoorbeeld over:
 het organiseren van sportieve en recreatieve activiteiten
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 communicatie of informatie
 ontwerpen van een website
 het ondersteunen van financiële acties ten voordele van de sportclub of andere sociale
acties.

5 Beginselverklaring
Een vrijwilliger is geen werknemer en toch werkt hij/zij onder het gezag van het bestuursorgaan van
Sportclub Druivenstreek. Iedere vrijwilliger krijgt een kopie van deze informatienota. Deze nota dient
gelezen te worden in samenhang van de statuten en het intern reglement van Sportclub
Druivenstreek en het Beleidsplan.
Discussies over het vrijwilligerswerk, de werking van Sportclub Druivenstreek, de medewerkers of
andere vrijwilligers gebeuren steeds tegen de achtergrond van de principes en akkoorden zoals ze
staan omschreven in de statuten en het intern reglement van Sportclub Druivenstreek en deze
informatienota.

6 Begeleiding vrijwilligers in Sportclub Druivenstreek
Het bestuursorgaan van Sportclub Druivenstreek is verantwoordelijk voor de werving en onthaal van
de vrijwilligers. Zij maakt duidelijk waarvoor vrijwilligers worden gezocht en wat er concreet wordt
verwacht. Zij bespreekt met iedere nieuwe vrijwilliger de missie en stelt Sportclub Druivenstreek
voor.
De kandidatuur van een vrijwilliger moeten worden geacteerd in het vrijwilligersregister van
Sportclub Druivenstreek.
Vrijwilligers kunnen worden uitgenodigd op de vergaderingen van het bestuursorgaan om op de
hoogte te blijven van de voorbereidingen en na-besprekingen van de activiteiten.
Per mail worden zij ook op de hoogte gehouden van belangrijke informatie.
Om een goed vrijwilligersbeleid te garanderen, zal, wanneer nodig, met de vrijwilligers aandacht
worden besteed aan:
◘ het onthaal en begeleiding van vrijwilligers,
◘ de wederzijdse verwachtingen,
◘ de vormingsnoden en –behoeften,
◘ de mate en wijze van waardering,
◘ alle andere aspecten van het vrijwilligerswerk.
Hiervan wordt dan verslag gemaakt dat wordt geacteerd op de volgende bestuursvergadering en
bezorgt aan de vrijwilligers.

7 Verzekering
Vrijwilligers werken in opdracht van Sportclub Druivenstreek en worden qua verzekering
gelijkgesteld als zijn leden.

Sportclub Druivenstreek vzw – Informatienota vrijwilligers - 4/6

Vrijwilligers worden verzekerd tijdens de diverse activiteiten van Sportclub Druivenstreek en ook op
weg van en naar die activiteiten.
Een lijst van de vrijwilligers die actief zijn in Sportclub Druivenstreek, wordt op regelmatige basis
geactualiseerd of in de deelnamelijst van de activiteit, conform aan het intern reglement.
Voor al zijn leden neemt Sportclub Druivenstreek een aansprakelijkheidsverzekering en een
ongevallenverzekering.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid kan niet gedekt worden. Enkel voor rechtsbijstand kan een
verzekering worden aangegaan.
De plicht van een vrijwilliger situeert zich op twee niveaus: de organisatieplicht en de toezichtplicht.
De organisatieplicht betekent dat je bij de voorbereiding van een activiteit aandacht besteedt aan de
mogelijke gevaren en daarvoor je voorzorgen neemt. Dat kan je bijvoorbeeld aantonen aan de hand
van verslagen van de voorbereidende vergadering.
De toezichtplicht betekent dat je zorgt dat niemand in gevaar komt.
Voor beide plichten moet je waakzaam en voorzichtig zijn, zoals het gezond verstand voorschrijft.
Sportclub Druivenstreek sluit een verzekering af om deze aansprakelijkheid te dekken voor
lichamelijke en stoffelijke schade die je veroorzaakt door nalatigheid of fouten. Behalve in geval van
zware fout zal de verzekering in jouw plaats de schade vergoeden. De schadeloosstelling is integraal,
met andere woorden: alle schade is gedekt (verzorging, morele en esthetische schade,
inkomensverlies, materiële schade, …).

8 Vergoedingen
Het engagement van vrijwilligers in projecten, op organisatieniveau of bestuursniveau van Sportclub
Druivenstreek gebeurt onbezoldigd.
Dit betekent dat Sportclub Druivenstreek er in het algemeen niet voor kiest om vrijwilligers een
forfaitaire kostenvergoeding uit te betalen.
Wel hebben vrijwilligers recht op een terugbetaling van kosten gemaakt voor rekening van Sportclub
Druivenstreek. Voorwaarde is dat de vrijwilliger hierover vooraf afspraken maakt met het
bestuursorgaan van Sportclub Druivenstreek. De overeenstemmende bewijsstukken dienen
voorgelegd te worden. De vergoedingen zijn niet belastbaar noch in hoofde van Sportclub
Druivenstreek, noch in hoofde van de vrijwilliger.

9 Privacy-wetgeving
In het kader van de Europese wetgeving over Privacy (GDPR), verwerken wij gegevens van de
vrijwilliger om hem/haar lid te maken en te verzekeren. Op de website
www.sportclubdruivenstreek.be vindt je de volgende documenten :


Een Privacyverklaring die uitlegt wat we met jullie gegevens doen en hoe jullie ons kunnen
contacteren als jullie specifieke vragen hebben over jullie gegevens of jullie toestemming
willen intrekken over jullie gegevensverwerking



Een Register van gegevensverwerking, die in detail aangeeft waarom dat we bepaalde
gegevens van je nodig hebben, wat we er mee doen, aan wie we die eventueel doorgeven en
hoelang dat we die gegevens bijhouden
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Bij de aanvang van je vrijwilligerswerk, vragen we je om een fiche in te vullen waarmee je je al dan
niet akkoord verklaart voor het publiceren van digitaal materiaal waar jij op staat.

Voorzitter
Lise Vanderkelen

Secretaris
Marja Lipman

Volg al onze activiteiten op onze website: www.sportclubdruivenstreek.be
Of op facebook: www.facebook.com/LOCOverijse
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