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Samenwerken met ACME vzw binnen het statuut van vrijwilliger
Artikel 1
Ieder lid van ACME vzw, (bestuurders, trainers, medewerkers, atleten) erkent kennis te
hebben van het feit, en ermee akkoord te gaan, dat hij/zij bij ACME steeds zal optreden,
actief zijn, werken en helpen, onder het vrijwilligersstatuut, en dat hij/zij dus nooit recht zal
hebben op enige verloning.
Artikel 2
De ACME-vrijwilliger erkent kennis genomen te hebben van de ACME-gedragscode die
bestaat uit 2 belangrijke delen: een deontologische code en een algemene code. Iedere
ACME-vrijwilliger verbindt er zich toe, deze gedragscode te zullen naleven en gaat er mee
akkoord, bij niet naleving ervan, de eventuele gevolgen te zullen dragen en aanvaarden.
Artikel 3
ACME heeft nood aan plichtbewuste vrijwilligers om onderstaande taken uit te voeren en
aanvaardt dan uiteraard ook dat de ACME-vrijwilliger(s) er dus mee akkoord gaat om een of
meer van volgende activiteiten op zich te nemen in het kader van vrijwilligerswerk:
-hulp bij ACME-organisaties zoals sportieve organisaties (bv wedstrijden en aanverwante),
zoals extra sportieve organisaties (vb koekenverkoop, lotenverkoop, sneukeltoer, hulp in de
kantine, surveillantie tijdens organisaties e.a.) al of niet met het doel geld in de clubkas te
brengen,
-klussen uitvoeren op de atletiekterreinen of in de gebouwen die door ACME gebruikt
worden,
-administratieve taken, wedstrijdsecretariaat, e.a.
-trainingen en vergaderingen bijwonen,
-training geven aan de jeugdatleten of aan oudere categorieën van atleten of aan de joggers,
-begeleiding van atleten naar en tijdens wedstrijden hetzij georganiseerd door ACME zelf,
hetzij georganiseerd door andere clubs of atletiekclubs,
-opleiding geven of deelnemen aan opleidingsessies,
-wedstrijden en vergaderingen bijwonen en dus ACME vertegenwoordigen daar waar nodig,
bv bij de Val, de Overheid, atletiekclubs, e.a.,
Deze lijst is niet gelimiteerd, het gaat over alle taken die binnen een goed functionerende
atletiekclub, normaal moeten of kunnen, uitgevoerd worden.
Al deze activiteiten en taken zullen belangeloos, en zonder enige verplichting op het vlak van
verloning vanwege ACME, uitgevoerd worden in samenspraak met ACME.

Artikel 4
De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging. In de loop
van de uitvoering van deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik
stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst.
ACME heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheid of
fiscale regelgeving.
Artikel 5
Het vrijwilligerswerk vangt aan in samenspraak tussen beide partijen: ACME en de
vrijwilliger. De vrijwilliger bepaalt zelf wat en hoeveel hij wil doen. Als hij taken op zich
neemt zal hij ze uiteraard plichtbewust en met de nodige zin voor verantwoordelijkheid
uitvoeren. Om met alle verzekeringen van de Vlaamse Atletiekliga (Val) in orde te zijn zal
ACME de naam en nodige gegevens van de vrijwilliger doorgeven aan de Val. Hierdoor zal de
vrijwilliger voorkomen op de ACME- en Val-ledenlijsten en dus gekend zijn als lid en vrijwillig
medewerker, van die beide verenigingen. Dit lidmaatschap loopt zonder tegenbericht van
gelijk welke betrokken partij, van 1 november van een bepaald jaar tot 31 oktober van het
daarop volgende jaar. De vrijwilliger kan zich ten allen tijde laten schrappen op de ACME- en
Val-lijsten. Alle kosten die hiermee eventueel zouden gepaard gaan worden gedragen door
ACME.
Een bestuurder of bestuurslid dient i.v.m. voorgaande wel rekening te houden met wat in de
statuten en het huishoudelijk reglement beschreven staat i.v.m. lid worden en lidmaatschap
opzeggen.
Artikel 6
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden
tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte
fout.
Artikel 7
Zoals in artikel 5 uitgelegd zal de vrijwilliger lid zijn van de Vlaamse Atletiekliga (Val). Alle
verzekeringen die de Val voorziet voor haar leden zullen dus ook van toepassing zijn voor de
vrijwilliger die op een of andere manier zijn medewerking verleent aan activiteiten van
ACME. Die verzekeringen kunnen geraadpleegd worden op de site van de Val.
Artikel 8
De vrijwilliger ontvangt geen bezoldiging maar kan in samenspraak met ACME, de eventuele
kosten die hij maakte voor ACME, bij het uitvoeren van zijn taken als vrijwilliger recupereren
op de manier beschreven in het document 'onkostenvergoeding'.
Artikel 9
ACME is een sportclub die werkt met vooral jongeren. Het is dus belangrijk dat de vrijwilliger
de op zich genomen taken met de nodige verantwoordelijk uitvoert. De vrijwilliger zal dus
ACME verwittigen als hij/zij een op zich genomen taak niet zal kunnen uitvoeren of niet tijdig

zal kunnen uitvoeren. We moeten samen voorkomen dat bv jongeren onbeheerd aan hun
lot overgelaten worden en/of niet de opvang en de sportieve opvoeding zouden krijgen die
hun ouders van een sportclub verwachten.
Artikel 10
ACME verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting ter
beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.
Artikel 11
De vrijwilliger verbindt er zich toe, volgende instanties op de hoogte te brengen,en zo nodig
vooraf toestemming te vragen en te verkrijgen voor het verrichten van het vrijwilligerswerk:
-de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen,
-het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid,
-het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt.
Artikel 12
De vrijwilliger zorgt er voor in regel te zijn met alle formaliteiten, vereist om vrijwilligerswerk
te kunnen uitvoeren.
Artikel 13
De vrijwilliger erkent (weet) dat bij enige inbreuk op het hierboven verklaarde, en in het
bijzonder, op de artikels 11 en/of 12, er geen schuld zal ten laste gelegd worden van ACME,
en dat eventuele inbreuken kunnen leiden tot een regresvordering op de eigen persoon
door ACME, die door deze inbreuk schade zou ondervinden of ondervonden hebben. De
vrijwilliger is er mee akkoord zelf in te staan voor de gevolgen in geval van hiervoor
aangehaalde inbreuken.
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