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1. Gegevens AZK 
 
Naam  : Arvicola Zwemclub Kalmthout 
 
Adres  : p.a. Em De Bomlaan 14 
 
Tel.  : 0477- 83 05 45 
 
email  : voorzitter@arvicola.be  
 
 
Onbaatzuchtige doelstelling   
 

 Arvicola is een zwemclub waar kinderen vanaf 4 jaar kunnen leren 
zwemmen, ze kunnen er de verschillende zwemstijlen op een correcte 
manier aanleren. Als de verschillende zwemstijlen aangeleerd zijn, kunnen 
ze kiezen voor recreatief zwemmen of kan het zijn dat ze lid worden van 
de competitiegroep. 
 

 Arvicola zwemclub Kalmthout is een zwemclub die zich profileert als 
familieclub. Elk kind krijgt de kans om zich binnen zijn of haar 
mogelijkheden te ontplooien in de zwemsport binnen de mogelijkheden en 
krijtlijnen van de club. 
 

 Arvicola zwemclub Kalmthout ontplooit zijn activiteiten via drie 
pijlers: zwemschool, recreatie en competitie. Deze groepen zijn door een 
gemeenschappelijk project met elkaar verbonden maar ontwikkelen elk 
een eigen aanbod. Dit gemeenschappelijk project is het aanleren van 
correcte zwemslagen; gebaseerd op de cursussen van de Vlaamse 
Trainersschool (d.i. samenwerkingsverband Sport Vlaanderen, 
Universiteiten en Hogescholen L.O. en sportfederaties) en de nieuwste 
ontwikkelingen in de zwemsport. Het belang van verschillende 
doorstromingsmogelijkheden moet onderstreept worden opdat elk kind een 
weg kan volgen naar zijn mogelijkheden en keuze. 

 
 
Juridisch statuut: Vereniging zonder winstgevend doel 
 
 
 
 



 
2. Verzekeringsinformatie 

 
Verzekering als lid bij de federatie (VZF) 
 
Als je lid als lid bij de Vlaamse Zwemfederatie geregistreerd staat, dan ben 
je verzekerd tegen zwemsportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 
Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie met de verzekeringsmaatschappij N.V. 
Arena, verzekeringspolissen afgesloten: 

 
 Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.170A) 
 Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.171A) 

 

Deze verzekeringen gelden dus enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband 

houden met onze zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of 

haar aangesloten clubs, zoals competitie, trainingen, vriendschappelijke ontmoetingen, recreatieve 

sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de 

aangesloten club voor de leden worden ingericht. 

 

Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn 
automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+ B.A.) via de federale polis. 

Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis 
naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk 
vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland. 

  
Verzekering als niet lid bij de federatie (VZF) 
 
Voor de vrijwilligers (10 personen gelijktijdig) die geen lid zijn van de VZF heeft 
Arvicola zwemclub Kalmthout onderstaande verzekeringen afgesloten bij de 
verzekeringsmaatschappij N.V. Arena: 
 

  Lichamelijke ongevallen vrijwillige helpers (polisnr. 1.102.170/023C) 
  Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnr. 1.102.171/023C) 

 
In uitzonderlijke gevallen, bij inzet van meer dan 10 niet leden als vrijwilliger tijdens 
een activiteit, wordt er gebruik gemaakt van Provinciale Polis.  
 

 Erkenningsnummer ANT2012217   
 
 

Specifieke verzekering bestuursleden 
 
Voor de vrijwilligers die deel uitmaken van de raad van bestuur heeft  
Arvicola zwemclub Kalmthout onderstaande verzekeringen afgesloten bij de 
verzekeringsmaatschappij N.V. Arena: 
 

 Aansprakelijkheid van Bestuurders van Sport-v.z.w.’s - Administratief en 
geldelijk beheer (polisnr. 3.015.110/5000 – subref. 3015110/5197) 

 
 



3. Kostenvergoedingen 
 

Algemeen 
 
De vrijwilliger verbindt zich er toe volgende instanties op de hoogte te brengen en zo 
nodig vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van 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. 
 
 
Trainers 
 
Arvicola Zwemclub Kalmthout betaalt forfaitaire kostenvergoedingen voor  
de gegeven trainingsuren, het opstellen van trainingen, het begeleiden van 
wedstrijden, en het opnemen van verantwoordelijke functie binnen de trainersgroep. 
Het totaal van deze vergoedingen is nooit meer per persoon dan de wettelijke 
maxima, zowel op dag als op jaarbasis.  
 
De vrijwilliger zal jaarlijks op eer moeten verklaren dat hij/zij in de loop van het 
kalenderjaar nooit een forfaitaire onkostenvergoeding zal of heeft ontvangen voor 
vrijwilligerswerk bij Arvicola Zwemclub Kalmthout en/of bij één of meer andere 
organisaties die in totaal (voor de verschillende verenigingen samen) hoger is dan de 
wettelijk toegestane maxima. 
De wettelijke maxima voor 2017 zijn 33,36 euro per dag en 1334,55 euro per jaar.  
 
 
Redders/Trainers – verplaatsingen 
 
Arvicola Zwemclub Kalmthout betaalt enkel de reële kilometers voor verplaatsingen, 
heen en terugreis, van zwemkampen en stages volgens de maximale 
verplaatsingsvergoeding per km vastgelegd voor vrijwilligers (0,3460 euro/km voor 
de periode 01/07/2017 tot 30/06/2018). Het totale aantal kilometers is beperkt tot 
maximaal 2000km per jaar. 
 
 
Medewerkers algemeen 
 
Arvicola Zwemclub Kalmthout betaalt de reële kosten die gemaakt zijn in het kader 
van het vrijwilligerswerk in volgende gevallen: 
 

 aankopen in opdracht of met goedkeuring van de raad van bestuur 
 …… 

 
en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (aankoopfactuur, kasticket, …) 
 
 
Info 
 
Een combinatie van reële kostenvergoeding en forfaitaire kostenvergoeding is niet 
toegestaan, behalve in het geval van reële kilometers voor verplaatsingen met een 
maxima van 2000km per jaar. 

 
 



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. 
 
Artikel 458 
"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". 

Als vrijwilliger behoort u tot de categorie "alle andere personen".  
 
 
 
 
 
 


