
 

 

 

Organisatienota vrijwillige medewerker 

 

Leefboerderij Suskewiet Zwalm VZW, ondernemingsnummer: BE 0676.743.759 

Maatschappelijk doel : begeleiden van personen met een beperking bij het dagbestedings/activiteitenaanbod op de 

leefboerderij.  

 

Vertegenwoordigd door dagelijks bestuurder, De Pessemier Elsie, enerzijds 

 

En vrijwillige  medewerker anderzijds 

(naam)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(tel/gsm)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bevestigen wat volgt: 

1. Leefboerderij Suskewiet Zwalm Vzw een verzekeringscontract afgesloten heeft voor de burgelijke 

aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger. 

2. Een verzekeringscontract voor lichamelijke schade bij ongevallen die zich tijdens de uitvoering van het 

vrijwilligerswerk kan voordien is voorzien, ongevallen die zich op weg van en naar de activiteit kunnen 

voordoen, werd niet voorzien door de leefboerderij en kan de vrijwilliger indien gewenst persoonlijk 

afsluiten. 

3. De leefboerderij betaalt geen vergoeding aan de vrijwillige medewerker. 

4. De vrijwillige medewerker verbindt zich uitdrukkelijk tot het vrijwaren van het beroepsgeheim. 

5. Het vrijwilligerswerk vangt aan vanaf………………………. 

 

De vrijwillige medewerker bevestigt de ontvangst van deze organisatienota op……………………………… 

Opgemaakt Te Zwalm in 2 exemplaren. 

 

Handtekening vrijwillige medewerker                                                                            Leefboerderij Suskewiet Zwalm VZW 

 

 

 

 

              Suskewiet vzw 

Rekelberg 58  9630 Zwalm  



 

 

 

Overeenkomst voor een vrijwilliger 

Tussen de ondertekende partijen: 

Leefboerderij Suskewiet Zwalm Vzw, met zetel te Rekelberg 58, 9630 Zwalm, vertegenwoordigd door De 

Pessemier Elsie 

Hierna genoemd de onderneming 

En 

De heer/mevrouw………………………………………………………………………………………….. 

Wonende te ……………………………………………………………………………………………………. 

Hierna genoemd de vrijwilliger 

 

Wordt overeengekomen wat volgt : 

ARTIKEL1: 

De onderneming aanvaardt de prestaties van de vrijwilliger in het kader van vrijwilligerswerk.  Het vrijwilligerswerk 

houdt in dat de vrijwilliger vrijblijvend, belangeloos en zonder enige verplichting de volgende activiteiten kan 

verrichten in de onderneming : hulp in de onderneming (begeleiden personen met een beperking bij de 

georganiseerde activiteiten op en door de leefboerderij, assisteren bij sponsoracties) 

 

ARTIKEL2: 

Het vrijwilligerswerk vangt aan vanaf……………….. 

ARTIKEL 3: 

Het vrijwilligerswerk gebeurt zonder enige verplichting of gezag vanwege de onderneming en geeft bijgevolg geen 

aanleiding tot enige bezoldiging. 

In de loop van de uitvoering van deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik stilzwijgend 

omgevormd worden tot een arbeidsovereenkomst. 

De onderneming heeft bijgevolg dan ook geen enkele verplichting ivm sociale zekerheidsreglementering. 

 

ARTIKEL4: 

De onderneming gaat een verzekering aan voor burgelijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger. 

Een verzekeringscontract voor lichamelijke schade bij ongevallen die zich tijdens de uitvoering van het 

vrijwilligerswerk of op weg van en naar de activiteit kunnen voordoen, werd niet voorzien door de leefboerderij en 

kan de vrijwilliger indien gewenst persoonlijk afsluiten. 

              Suskewiet vzw 

Rekelberg 58  9630 Zwalm  



ARTIKEL5: 

De onderneming betaalt ‘geen onkostenvergoeding’ aan de vrijwilliger. 

 

ARTIKEL6: 

De vrijwilliger aanvaardt zich te gedragen zoals een goede huisvader, nl zoals een verantwoord persoon die alles 

doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen en de deelnemers met een beperking respectvol 

benadert.  

De vrijwilliger verbindt zich ertoe zakengeheimen van de onderneming, en persoonlijke info van de deelnemers, 

waarvan hij kennis zou krijgen tijdens zijn aanwezigheid, niet aan derden bekend te maken. De vrijwilliger zal 

evenmin de naam en de faam van de onderneming in het gedrang brengen. 

ARTIKEL7: 

Deze overeenkomst zal een einde nemen hetzij in onderlinge overeenstemming, hetzij na een voorafgaande 

schriftelijke mededeling. 

Bovendien aanvaardt de vrijwilliger dat de onderneming eenzijdig een einde kan maken aan deze overeenkomst in 

geval van wangedrag, slechte en/of opzettelijke overtredingen van de gemaakte afspraken.  

Opgemaakt in twee exemplaren, te Zwalm op ……………………. 

De vrijwilliger,                                                                                                                               Leefboerderij Suskewiet VZW  

                                                                                                                                                          vertegenwoordiger 

Voor akkoord                                                                                                                                  Voor akkoord 

Handtekening                                                                                                                                  Handtekening 

 

 


