Informatienota WVL M 2018
1) Juridische identiteit van de organisatie:
a) Vzw Sportevenementen (Vereniging Zonder Winstoogmerk):
i) Zuidstraat 17 (2° verdiep) te 8800 Roeselare.
ii) 051 26 23 67 – bjorn.leenknegt@roeselare.be;
http://www.westvlaanderensmooiste.be.
iii) B.T.W.-nummer : BE 0461.203.821.
2) Onbaatzuchtige doelstelling:
a) De vereniging stelt zich tot doel de sport in Roeselare te promoten. Bovendien beoogt
zij het oprichten, besturen, steunen en in werking houden van sportinstellingen en
sportactiviteiten van allerlei aard:
i) Dit doel zal verwezenlijkt worden door:
(1) Het organiseren, medeorganiseren of ondersteunen van alle mogelijke
manifestaties waarin sport aan bod komt, alsmede alle activiteiten die verwant
zijn met de doelstelling.
(2) Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële nietwinstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en
winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en
waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor
de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.
(3) De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
het verwezenlijken van het doel van de vereniging. Tot dit doel zal zij alle
roerende en onroerende goederen mogen bezitten, hetzij in volle eigendom,
hetzij in vruchtgebruik, alsook legaten en schenkingen aanvaarden.
3) Leeftijd medewerkers
Vanaf het jaar dat ze 16 jaar worden zijn medewerkers welkom in ons eventteam.
a) Indien men ondersteuning biedt omtrent de mobiliteitsbegeleiding moet men de
effectief 18 jaar zijn.
b) Medewerkers die ingezet worden omtrent het uitoefenen van een veiligheidstaak
moeten effectief 21 jaar zijn.
4) Inzet van de medewerkers
Iedere medewerker bepaalt zelf zijn inzet.
Bij aanmelding kan je een oplijsting geven van de taken die je wenst uit te voeren. De
organisatie stelt alles in het werk om de je keuze te voldoen. Dit is echter niet altijd mogelijk
maar weet dat iedere taak verborgen charmes heeft!
Vanuit de organisatie wordt er wel gevraagd om in blokken van 4 u te werken
5) Catering medewerkers
a) Catering:
i) Middagmaal:
(1) Iedere medewerker in de start- en aankomstplaats krijgt iedere dag een
warme maaltijd.
(2) Medewerkers op locatie krijgen 5 euro/per persoon voor een middagmaal.
ii) Medewerkersbar:
(1) Nabij het secretariaat is er een medewerkersbar. Medewerkers kunnen op
vertoon van een polsbandje ten allen tijde terecht in dit lokaal voor een koffie,
frisdranken en versnaperingen.
6) Vergoeding medewerkers/Clubs
a) Medewerkers:
i) Volgende kostenvergoedingen zijn van toepassing afhankelijk van het type
vrijwilligerswerk:
(1) Vzw Sportevenementen kan een geldelijke kostenvergoeding betalen voor het
vrijwilligerswerk:
(a) Een vrijwilliger kan maximum 32,5 euro/per dag ontvangen, na
goedkeuring van de organisatie.

(2) Vzw Sportevenementen betaalt de vervoerskosten van bepaalde medewerkers
aan € 0,27 per kilometer:
(a) Welke personen een km-vergoeding ontvangen wordt bepaalt door de
organisatie.
(b) De vrijwilliger dient hiervoor het formulier van de organisatie correct in te
vullen en in te dienen tegen eind september 2018.
ii) Opmerking i.v.m. combinatie forfaitaire kostenvergoeding en vervoerskosten:
(1) Een vrijwilliger kan naast een forfaitaire kostenvergoeding eveneens een
beperkte terugbetaling van vervoerskosten krijgen:
(a) De extra kilometervergoeding voor de vervoerskosten met de eigen wagen
mag maximaal €2000 bedragen.
(b) De vrijwilliger moet zelf waken over het niet mengen van beide systemen
én de maxima die hij mag ontvangen, want een organisatie weet alleen
wat zij vergoedt en niet wat de vrijwilliger eventueel elders ontvangt.
b) Clubs
i) Clubs/ verengingen, van allerlei aard, krijgen een vergoeding van 125 euro van de
organisatie voor hun medewerking:
(1) In ruil voor de vergoeding verwacht de organisatie een inzet van 5 personen
gedurende de dag.
(2) De club/verenging stuurt na het event een factuur/kostennota op naar de
organisatie.
(3) Voor het uitpijlen van een fietsparcours krijgt de verenging een km-vergoeding
bovenop de basisvergoeding.
(a) De vergoeding is de som van tweemaal de afstand van de route
vermenigvuldigt met
€ 0,27.
7) Secretariaat:
a) Iedere medewerker meld zich aan in het medewerkerssecretariaat:
i) Bij ontvangst krijgt iedere medewerker een polsbandje met een specifieke kleur
per dag, een t-shirt en een eetbon:
(1) Het T-shirt wordt achteraf in de mand ‘vuile was’ gedeponneerd.
ii) Medewerkers die op terrein ( bevoorradingen, parcourscontrole, …) worden ingezet
kunnen rechtstreeks naar hun plaats gaan, na afspraak met de organisatie.
b) Openingsuren van het secretariaat:
i) Donderdag 23 augustus: 7 uur – 18 uur
ii) Vrijdag 24 augustus: 7 uur – 18 uur
iii) Zaterdag 25 augustus: 6 uur – 18 uur
iv) Zondag 26 augustus: 6 uur – 18 uur
(1) Buiten de openingsuren en voor algemene vragen/problemen kan je dan
terecht bij de Dispatching.
c) Wanneer aanwezig zijn?
i) We vragen voor de goede gang van zaken om 30min voor aanvang je aan te
melden in het secretariaat.
d) Wat te doen bij afwezigheid:
i) Mocht je door één of andere omstandigheid niet kunnen meewerken, dan
contacteer je zo snel als kan Bjorn Leenknegt:
(1) Bjorn kan je contacteren via volgende kanalen:
(a) GSM: 0496 26 48 06
(b) Email: Bjorn.leenknegt@roeselare.be
e) Infomoment medewerkers
Jaarlijks wordt er voor het event een overlegmoment gepland de laatste donderdag
voor het fietsevent (donderdag 16 augustus om 19u) voor alle medewerkers:
i) Na een korte uiteenzetting wordt er per cluster info gedeeld.
ii) Plaats van afspraak: ………………….

8) Verzekeringsinformatie:
a) Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten in samenwerking met de
Stad Roeselare:
i) Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligerswerk:
(1) Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: Polisnummer: o
ii) Lichamelijke ongevallen:
(1) Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: Ethias.
(a) Het polisnummer is 06050840.
iii) Rechtsbijstand:
(1) Maatschappij waarbij polis werd afgesloten:
(a) Polisnummer:
b) De eigen voertuigen van vrijwilligers zijn NIET verzekerd tijdens het uitvoeren van een
dienstopdracht ten voordele van ‘West-vlaanderens Mooiste’.
9) Parking
Medewerkers kunnen hun wagen parkeren op Parking 2, achter Expo Roeselare.
De zaal kan men betreden via de glazen deur, bereikbaar via Parking 2.
10) Roken en alcoholgebruik
De organisatie valt zowel onder de Europese als de Belgische wetgeving. De organisatie maakt
hiervoor extra inspanningen. Er mag niet gerookt worden in Expo Roeselare. Dit wordt voor de
bezoekers aangeduid door middel van verbodsborden. Bezoekers roken dan ook op eigen risico.
Dit betekent meteen ook dat medewerkers ook niet mogen roken in Expo Roeselare. Het
verbod rond alcoholgebruik en verkoop aan min 16-jarigen voor alcohol en min 18-jarigen voor
sterke dranken blijft ook van kracht.
11) Uitkeringsgerechtigde werklozen (ook tijdelijke werklozen) en bruggepensioneerden
Vrijwilligerswerk verrichten met behoud van uitkeringen is geen probleem. Je kan hiervoor
terecht bij de organisatie. De organisatie helpt je met het indienen van het aanvraagformulier
bij de uitbetalingsinstelling (RVA) via een specifiek formulier.
12) Duurzaam festival voor iedereen
Tijdens het festival wordt ook speciale aandacht gegeven aan mensen met een beperking en de
milieuwerking. We verwachten dan ook dat iedere medewerker deze voorbeeldfunctie uitdraagt.
13) Medewerkerfeest
Om onze vrijwilligers, zowel opbouw / afbouw / festivalvrijwilligers te bedanken, organiseren we
om de twee jaar een vrijwilligersfeest waarop je wordt uitgenodigd.
14) Geheimhoudingsplicht:
Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het
hiernavolgend 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
deze geheimen bekend te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro.
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