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Informatienota vrijwilligers 

De visie van G-sport Vlaanderen vzw stelt dat elke sporter met een beperking zijn sport of bewegingsactiviteit 
kan beoefenen in een omgeving waarin hij zich goed voelt. Elke sporter met een beperking zou binnen zijn 
mogelijkheden én interesses moeten kunnen kiezen waar, met wie en in welke context hij gaat sporten.  

Kwaliteitsvol sporten voor elke G-sporter en een omgeving die de mogelijkheden van onze sporters erkent, daar 
gaan we voor! Maar dat kunnen wij nooit zonder de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Wij zijn heel blij dat je 
verder als vrijwilliger wil meewerken of deze groep komt vervoegen en danken je voor jouw gewaardeerde 
medewerking! 

Wat volgt is belangrijke informatie om jouw engagement te kaderen zodat je je met een gerust gemoed kan 
inzetten voor onze sporters en G-sport in het algemeen. 

Heb je hierover vragen? Neem gerust contact met onze organisatie voor meer informatie. 

 

1 Organisatie 

Naam G-sport Vlaanderen vzw 
 

Adres Zuiderlaan 13, 9000 Gent 
 

Telefoon 09/243 11 70 
 

E-mail info@gsportvlaanderen.be  
 

Doelstelling en missie G-sport Vlaanderen is de Vlaamse unisportfederatie G-sport en organiseert het 
sportaanbod voor personen met een beperking, kwetsbaarheid of chronische 
aandoening in Vlaanderen. Samen met Sport Vlaanderen geeft G-sport 
Vlaanderen vorm aan het Vlaamse G-sportbeleid.  
G-sport Vlaanderen creëert kansen zodat alle personen met een beperking, 
kwetsbaarheid of chronische aandoening volgens hun eigen behoeften, 
mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport 
en beweging kunnen doen. 
 

Juridisch statuut VZW 
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2 Verzekeringen 

Als vrijwilliger van G-sport Vlaanderen ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke 
ongevallen en rechtsbijstand voor deze waarborgen. Je vindt meer informatie over de polisvoorwaarden op onze 
website. 

Waarborgen Burgerlijke aansprakelijkheid (BA), i.e. voor schade veroorzaakt aan derden  
Maatschappij AIG Europe via Arena NV 
Polisnummer  1.113.635/A voor leden vrijwilligers 

1.113.635/B voor niet-leden vrijwilligers 
 

Waarborgen Lichamelijke ongevallen (LO) tijdens activiteiten of op weg naar en van deze 
activiteiten 

Maatschappij AIG Europe via Arena NV 
Polisnummer  1.113.634/A voor leden vrijwilligers 

1.113.634/B voor niet-leden vrijwilligers 
Opmerking Deze verzekering dekt lichamelijke schade, GEEN materiële schade. Brillen en 

contactlenzen zijn niet gedekt door deze waarborg. 
 

Waarborgen Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s LO en BA 
Maatschappij AIG Europe via Arena NV 
Polisnummer  1.113.635/1 – Algemene voorwaarden volgens AVVSF.01.2021 

 

3 Vergoeding van kosten 

Bij G-sport Vlaanderen zijn we erg dankbaar dat we op enthousiaste vrijwilligers zoals jou kunnen rekenen. Als 
vrijwilliger zet je je in de eerste plaats in voor anderen en niet met een doel om iets te verdienen. Bied je ons 
jouw hulp aan zonder kostenvergoeding? Fantastisch! Anderzijds willen we vermijden dat jouw engagement als 
vrijwilliger zou verdwijnen omdat de waardering die je ervaart niet in verhouding staat tot jouw kosten. Als 
organisatie kunnen wij in bepaalde omstandigheden in een kostenvergoeding voorzien. Hiervoor bestaan 3 
mogelijkheden die hieronder kort worden toegelicht. Je zal merken (of hebt al gemerkt) dat je bij onze organisatie 
voor heel diverse taken kan worden ingeschakeld. Jouw contactpersoon binnen onze organisatie zal hierrond 
met jou vooraf afspraken maken.  

Het is belangrijk dat je de informatie hieronder goed naleest, want kostenvergoedingen als vrijwilliger zijn enkel 
belastingvrij als je de regels correct volgt. 

• Je kan een reële vergoeding van jouw kosten ontvangen voor b.v. verplaatsingen, mits overhandiging 
van de juiste bewijsstukken. 

• Je kan een forfaitaire kostenvergoeding ontvangen (rekening houdend met de wettelijk vastgelegde 
maxima1 voor 2023: maximaal 40,67 euro/dag en 1626,77 euro per jaar).  

• De forfaitaire kostenvergoeding kan gecombineerd worden met een reële verplaatsingsvergoeding 
(voor het forfaitair deel dezelfde maxima als hierboven. Voor de verplaatsingen geldt een maximum 

 
1 Voor bepaalde vrijwilligers (o.a. ook een aantal vrijwilligers in de sportsector) werd sinds 2019 een verhoogd 
plafondbedrag op jaarbasis goedgekeurd. Indien je twijfelt, vraag dit dan zeker na of dit ook voor jou van 
toepassing is. Er is geen verhoging van het grensbedrag per dag. 

https://www.gsportvlaanderen.be/verzekering
https://www.gsportvlaanderen.be/verzekering
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per jaar van 2000 keer het bedrag van de kilometervergoeding voor de wagen). Voor de vergoeding 
per kilometer geldt ook een maximumtarief.2  
 

Belangrijk! Als vrijwilliger kan je op jaarbasis slechts één van deze drie mogelijkheden gebruiken, ook wanneer 
je van meerdere organisaties een kostenvergoeding ontvangt (vrijwilliger zonder kostenvergoeding is uiteraard 
wel steeds een mogelijkheid naast één van deze drie). De wettelijke dag- en jaargrens voor de forfaitaire 
kostenvergoeding geldt per vrijwilliger en niet per organisatie waar u zich als vrijwilliger inzet. Overschrijd je als 
vrijwilliger de plafonds, dan moeten alle gemaakte kosten bewezen worden. Kan dat niet, dan is de vergoeding 
niet vrij van belasting en sociale bijdragen. 

4 Geheimhoudingsplicht 

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek. 

"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 rechte (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 gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een 
geldboete van honderd tot vijfhonderd frank". 

5 Wederzijdse rechten en plichten 

Vrijwilligerswerk bij G-sport Vlaanderen is op zijn minst boeiend en gevarieerd. Wij organiseren jaarlijks heel wat 
activiteiten (tornooien, G-sportevents, open trainingen, aanwezigheid op beurzen, ...) en ondersteunen onze 
(top-)sporters waar we kunnen. Hiervoor zijn we steeds op zoek naar helpende handen voor allerlei taken. 
Wanneer je meewerkt als vrijwilliger heb je hebt recht op informatie over  jouw activiteiten, de afbakening van 
je opdracht, de noodzakelijke uitrusting of een eventuele vergoeding van kosten. Omdat de opdrachten van onze 
organisatie zo veelzijdig zijn, wordt deze bijkomende informatie gegeven door de verantwoordelijke medewerker 
die met jou meer concrete afspraken maakt. 

 

  

 
2 Maximumtarief steeds te vinden op 
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kostenvergoedingen/  

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kostenvergoedingen/
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Van jou verwachten wij: 

• Dat je handelt in overeenstemming met en akkoord gaat met onze gedragscode. Wij zeggen duidelijk 
neen tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag! 

• het beschikken over de nodige kennis en vaardigheden voor de aanvaarde opdracht (b.v. rijbewijs); 
• een verantwoordelijke en loyale uitvoering van de opdracht; 
• het naleven van de onderlinge afspraken; 
• een verzorgd voorkomen; 
• collegialiteit t.a.v. personeel en andere medewerkers 
• respect voor de gebruikte materialen, eventuele regels (verkeer, bos, enz.) en in het algemeen een 

sportieve en vooral positieve houding; 
• openheid voor feedback en bijsturing. 

 
Belangrijk! Ontvang je een uitkering van de RVA of mutualiteit of krijg je een leefloon van het OCMW? Je kan dit 
meestal wel combineren met vrijwilligerswerk, maar breng hen dan zeker op de hoogte dat je wil starten als 
vrijwilliger. Als zij dit niet afkeuren, dan kan je met een gerust gemoed aan de slag als vrijwilliger! 

6 Privacy 

Wanneer je als vrijwilliger bij de uitvoering van taken toegang krijgt tot persoonsgegevens (waaronder eventueel 
ook medische gegevens), dan verwachten wij dat je het vertrouwelijk karakter van deze gegevens respecteert en 
deze enkel zal gebruiken om de jou toevertrouwde taken in de organisatie uit te voeren. Je mag de gegevens 
nooit kopiëren, aanpassen, doorgeven of verwijderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van deze taken. 

G-sport Vlaanderen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en daarbij wordt zeker 
ook jouw privacy als vrijwilliger gerespecteerd. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw 
persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

https://www.gsportvlaanderen.be/uploads/images/SD01_algemene-gedragscode_april-2022.pdf
https://www.gsportvlaanderen.be/privacyverklaring
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