Sojo vzw: Informatienota Vrijwilligers
1. Adres & Contactgegevens
Sojo vzw
Eénmeilaan 35, 3010 Kessel-Lo
016 25 60 88, info@sojovzw.be

2. Sociale Doelstelling
De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de materiële, communicatieve, logistieke
en organisatorische ondersteuning te verzorgen van initiatieven dewelke de geestelijke, lichamelijke en morele
opvoeding van de bevolking en van de jeugd in het bijzonder bevorderen. Onder deze doelstelling dient begrepen
te worden, zonder dat deze opsomming op enigerlei wijze beperkend is:
-

Het inrichten van alle opvoedende culturele en sportieve activiteiten
Het oprichten van jeugdhuizen
In het algemeen het deelnemen aan of het organiseren van alle activiteiten die het maatschappelijk doel
ten gunste komen
Aansluiten bij en belangen hebben in alle organismen of verenigingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met dit maatschappelijk doel en die er de uitbreiding van kunnen verwezenlijken

3. Juridisch Statuut
Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW)

4. Verzekeringen & Aansprakelijkheid
a.

Verzekeringen

Sojo heeft overeenkomstig artikel 6 §1 van de wet van 3 juli 2005, een verzekering
afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers, uitgezonderd de contractuele
aansprakelijkheid.
BA Jeugdhuizen
Polisnummer 661818900244
Maatschappij: IC Verzekeringen, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt
Daarnaast erkent als Vrijwilligersorganisatie door de Provincie Vlaams-Brabant en kunnen vrijwilligers bij
engagement verzekerd worden voor BA, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.
Polis: www.belfius-verzekeringen.be/ImagesNL/samenvattingpolis.pdf
Maatschappij: Belfius, Galileelaan 5, 1210 Brussel
b. Materiële schade
Schade veroorzaakt aan materiaal of verlies van materiaal dat eigendom is van de vrijwilliger kan niet verzekerd
worden. We denken hierbij aan het gebruik van laptops, film- of fotocamera’s, ... Er kan gebruikt gemaakt worden
van het audiovisuele materiaal van Sojo.
c.

Aansprakelijkheid

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is
zij/hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog of zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Uiteraard
is de vrijwilliger zelf aansprakelijk voor strafrechtelijke feiten.

d. Wijzigingen m.b.t. verzekeringen
Bij wijzigingen van verzekeringspolissen m.b.t. vrijwilligers en bij het aangaan van aanvullende verzekeringen,
worden vrijwilligers op de hoogte gebracht via e-mail. Dit document wordt desgevallend aangepast.

5. Vormen van vrijwilligersengagementen & vergoedingen
-

Begeleiders (van ateliers, uitstappen, cursussen, ….), vrijwilligers ingeschakeld voor promotie &
communicatie, vrijwilligers ingeschakeld in de productie van activiteiten kunnen een forfaitaire
vrijwilligersvergoeding (met een maximum van 30 euro per dag) of een vergoeding in natura krijgen.
Vrijwilligerstaken beschouwd als inherent aan de werking van het jeugdhuis en engagementen van
deelnemers in het kader van activiteiten of projecten komen niet aanmerking voor een
vrijwilligersvergoeding. Bij het tekenen van een vrijwilligersovereenkomst wordt een eventuele
vergoeding en de vorm ervan bepaald.

-

Ter voorbereidingen van activiteiten kan men een extra dag vrijwilligerswerk verrichten. Samenkomsten
ter evaluatie van een begeleiding worden eveneens beschouwd als deel van het vrijwillige
begeleidersengagement. Aan een voorbereidingsmoment kan eveneens een vergoeding verbonden
worden.

-

Voor de vrijwilligerstaken verbonden aan een engagement als lid van de Algemene Vergadering of de
Raad Van Bestuur wordt geen vrijwilligersvergoeding voorzien. Indien deze leden een taak opnemen die
geen verband houden met hun engagement als bestuurslid, kan er echter wel een forfaitaire
onkostenvergoeding worden voorzien.

-

Personeelsleden kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen.

-

Sojo voorziet geen vergoedingen voor vervoerskosten.

-

De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn vergoedingen. Zij/hij moet dus zelf
bewaken dat het wettelijk maximum van 1.308,38 euro op jaarbasis niet overschreden wordt.

-

Iedere vrijwilliger verklaart zich akkoord met de statuten van Sojo vzw, het huishoudelijk reglement en
de inhoud van deze informatienota.

6. Artikel 458 van het Strafwetboek
Alle vrijwilligers zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht. Vrijwilligers die twijfelen of een specifieke kwestie
onder de geheimhoudingsplicht valt of niet, kunnen hierover contact opnemen met de algemeen coördinator
van Sojo.

7. Wettelijke verplichtingen werklozen en personen die genieten van een vervangingsinkomen
Kandidaat vrijwilligers of reeds actieve vrijwilligers geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid zoals
economische werkloosheid, sluiting wegens jaarlijks verlof, ... , dienen bij aanvang van het vrijwilligerswerk een
aangifte van een vrijwillige activiteit indienen via formulier C45B. Dit wordt ingevuld door de kandidaat
vrijwilliger en een vertegenwoordiger van Sojo.
Werkloosheidsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers
of met een onkostenvergoeding op basis van bewezen onkosten.
De beslissing tot goedkeuring van de RVA moet binnen de 2 weken na ontvangst van de aangifte genomen
worden. Is dit niet het geval, dan wordt het vrijwilligerswerk geacht aanvaard te zijn. Een verbod of beperking
die de RVA oplegt, kan dan enkel gevolgen hebben voor de toekomst tenzij de vrijwilliger een loon zou ontvangen
voor de prestaties.

Ook wie een onbezoldigde bestuurder is moet deze melding doen, vermits een onbezoldigd bestuursmandaat
een activiteit is die niet kan gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering zonder aangifte aan de RVA.

