Vrijwilligerswetgeving

1. Gegevens federatie
Naam:
Adres:
Tel.:

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw
Drakenhoflaan 160, 2100 Deurne
03/281 16 22
info@vjjf.be

E-mail:
Onbaatzuchtige doelstelling:
De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw heeft tot doel:
1.

Alle ju-jitsuclubs en hiermee verwante in het Nederlandstalig landsgedeelte, met inbegrip van het tweetalig
gebied Brussel-hoofdstad, in één federatie te verenigen;
Het aanleren, beoefenen en verspreiden van de ju-jitsubeoefening en aanverwante sporten in het algemeen, in
de hand werken, zowel nationaal als internationaal;
Het nemen van alle initiatieven ter bevordering van de ju-jitsubeoefening en aanverwante sporten ter realisering
van de doelstellingen;
Ze streeft naar dit doel met alle middelen in haar macht, waaronder: deelname aan competities in binnen- en
buitenland; het inrichten van sportonderricht; het huren of het aanwerven van om het even welke roerende of
onroerende goederen, het oprichten en het uitbaten van sportclubs/centra; het oprichten, bouwen en uitbaten
van spijshuizen, drankgelegenheden, sportaccommodaties, het uitgeven en verspreiden van tijdschriften en
sportpublicaties;
Zij kan eveneens eigendommen verwerven en alle financiële en/of handelsdaden stellen voor zover deze ten
goede komen aan het doel waarvoor zij werden opgericht. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die
dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen,
enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht;
De "VJJF, v.z.w." zal haar doelen nastreven conform alle wettelijke, decretale en reglementaire en contractuele
bepalingen die op haar van toepassing zijn, waaronder het decreet Medisch Verantwoorde Sportbeoefening,
het decreet niet-betaalde sportbeoefenaar, de principes en regels van de democratie, het Europees verdrag
van de rechten van de mens, en het internationaal verdrag betreffende de rechten van het kind.

2.
3.
4.

5.

6.

Juridisch statuut:

VZW

2. Verzekeringsinformatie
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:
Voor vrijwilligers die lid zijn van de VJJF vzw:




Lichamelijke ongevallen
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid

Voor vrijwilligers die geen lid zijn van de V.J.J.F. vzw:



De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid

Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: Arena nv
Polisnummer:

L.O. 1.113.482
B.A. 1.113.483

3. Kostenvergoedingen
De federatie betaalt de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk voor het verrichten
van volgende taken/in volgende gevallen:
kilometervergoeding voor instructeurs van de federale trainingen, voor de vergaderingen door de leden van de
commissies (uitgezonderd de raad van bestuur), voor de juryleden van de shodan shiken, voor scheidsrechters
en tafelmedewerkers op kampioenschappen en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.

4. Geheimhoudingsplicht
Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk
mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou
dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden
gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.

5. Organisatienota
Op de website van de V.J.J.F. vzw (www.vjjf.be) kan men een leeg exemplaar van de organisatienota voor
vrijwilligers downloaden.

