ORGANISATIENOTA
Rechten en plichten van Trackx VZW en de vrijwilliger
1. Organisatie
Trackx VZW – ’t Speelhof 22 – 8200 Brugge – Tel +32 491 56 77 38 – info@trackx.eu – www.trackx.eu
BTW BE0844 002 740
Sociale doelstelling: het jeugdwerk bevorderen door jongeren een geheel van diensten en activiteiten te bieden in
functie van een zinvolle vrijetijdsbesteding, waardoor we sociale, culturele en sportieve interesses stimuleren. Het
accent ligt hierbij op het ontwikkelen en begeleiden van sportieve, culturele en recreatieve vakanties of activiteiten in
het binnen- of buitenland.
2. Vrijwilliger
Vrijwilligerswerk is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd, zonder financiële vergoeding
(buiten eventuele onkostenvergoedingen), in georganiseerd verband, en met een maatschappelijk doel en voor
anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel (maar zonder familieband). De vrijwilliger is diegene
die deze activiteit uitvoert. De vrijwilliger kent geen arbeidsrelatie met Trackx VZW.
De naam, locatie, functie en periode van de vrijwilliger staan op het persoonlijke dashboard. Ze maken integraal deel uit
van deze overeenkomst. Je kan hiervoor inloggen via http://www.trackx.eu.
Indien er een forfaitaire onkostenvergoeding van toepassing is, staat deze daar uitgedrukt voor de volledige periode +
op dag basis. (€/dag).
3. Verzekeringen
3.1 Trackx vzw heeft een verzekering afgesloten bij Ethias met polisnummer 45.458.441 die de burgerlijke
aansprakelijkheid van de organisatie dekt, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. Trackx vzw heeft
een rechtsbijstandverzekering voor hogergenoemd risico.
3.2 Trackx vzw heeft een verzekering afgesloten bij Ethias met contractnummer 45.457.940 die iedere vrijwilliger dekt
voor lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk
of op de weg van en naar de activiteiten en voor ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit.
3.3 Trackx vzw sluit voor elke vrijwilliger een reisverzekering af bij Allianz. Deze reisverzekering is verplicht en kost 1,5 Euro
per dag. Je kan deze verzekering enkel annuleren in geval je een eigen reisverzekering hebt. In dat geval stuur je
hiervoor een mail en het bewijs van je reisverzekering naar info@trackx.eu
4. Verklaring op eer betreffende forfaitaire vergoede vrijwilligers
Ondergetekende verklaart op eer om gedurende het jaar 2022 de volgende plafonds niet te zullen overschrijden:
•
Het totale bedrag van alle forfaitaire onkostenvergoedingen die de vrijwilliger ontvangt voor het vrijwilligerswerk in
alle verenigingen samen is niet hoger dan € 36,84 / dag.
•
Het totale bedrag van alle onkostenvergoedingen die de vrijwilliger ontvangt voor het vrijwilligerswerk in alle
verenigingen samen is niet hoger dan € 1473,37 / jaar.
•
De totale kilometervergoeding bedraagt in alle verenigingen samen niet meer dan 2000 kilometer en overschrijdt
volgende maximumbedragen per kilometer niet :
o Voor verplaatsingen met de eigen wagen of met het openbaar vervoer :
o Voor de periode van 1/1/2022 tot 30/6/2022: max. € 0,3707 / km
o Voor de periode van 1/7/2022 tot 31/12/2022: max. € 0,3707 / km
5. Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger kan gegevens vernemen waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens 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 recht 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 (om
te zetten naar euro)".
6. Aansprakelijkheid
Trackx vzw is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van
vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade
berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die bij
hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
7. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een
contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en
bijscholing, . . . De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het
naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, . . . , . . .
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8. Verklaring op eer betreffende formaliteiten i.v.m. vrijwilligerswerk
Ondergetekende verklaart in regel te zijn met alle formaliteiten, vereist om vrijwilligerswerk te kunnen doen, ingeval hij/zij
een uitkering van de RVA of enige andere (vervanging)uitkering ontvangt of heeft aangevraagd.
9. Ondergetekende erkent dat enige inbreuk op het verklaarde kan leiden tot het verlies van uitkeringen, tot een
regresvordering op de eigen persoon door de vzw die door deze inbreuk schade zou ondervinden en verklaart in te
staan voor de gevolgen ervan.
10. Ondergetekende vrijwilliger verklaart niet in een ander vergoedingssysteem uitbetaald te worden bij een andere
vzw.
11. Ondergetekende verklaart de annex (zie bijlage) ontvangen en gelezen te hebben. Hij/zij stemt met het onderteken
van deze organisatie nota volledig in met de annex. Hij/zij verklaart zich in deze geest te gedragen en ernaar te
handelen.

Opgemaakt te Brugge, in 2 exemplaren waarvan beide partijen verklaren er een ontvangen te hebben.

Afgevaardigd vertegenwoordiger
Koen Hardeman

De vrijwilliger :

Datum : 25/01/2022

Gaat akkoord doormiddel van betaling van het lidgeld
gekoppeld aan zijn persoonlijke account.

Handtekening:

X
Koen Hardeman
Afgevaardigd vertegenwoordiger

Organisatienota – Trackx VZW vrijwilliger

Pagina 2 van 5

Annex : Crew summer
Inleiding
Een paar weken, maanden in het buitenland verblijven met andere crew is een geweldig avontuur. Om op een aangename manier samen te werken en
te leven is het belangrijk om een aantal duidelijke afspraken te maken. Door je voorstel te aanvaarden ga je akkoord met deze afspraken.
1.
Omgang met deelnemers, klanten en/of externen
Gebeurt steeds respectvol en tactvol.
Elke vorm van respectloos gedrag, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intiem contact met minderjarigen en/of misbruik van positie is verboden
en leidt tot onmiddellijke opschorting van de samenwerking en het verlaten van de locatie op eigen kost en verantwoordelijkheid.
2.
Verschillende functies, verantwoordelijkheden, opleiding en informatievoorziening
Iedereen heeft zijn eigen functie en verantwoordelijkheden die op voorhand zijn afgesproken. Je houdt je aan deze afspraken.
Trackx organiseert opleidingen in België en ter plaatse. Trackx zorgt ook voor informatie die je terugvindt op de opleidingswebsite van Trackx. Hier staan
onder andere verschillende infopacks. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze packs te lezen voor aankomst op de bestemming. Ter plaatse wordt je
opgevangen door een regio verantwoordelijke die je zal inleiding in je functie. Als nieuwe crew wordt je meestal opgeleid of bijgestaan door ervaren
crew.
3.
Clausule vroegtijdig vertrek
Als je vroegtijdig vertrekt zonder geldige of grondige reden behoudt Trackx zich het recht de laatste 2 weken van je forfaitaire vrijwillig vergoeding in te
houden en dit om vervanging te vinden voor je vrijgekomen functie.
4.
Reisverzekering
Iedere vrijwilliger die naar het buitenland gaat is verplicht een reisverzekering te hebben.
Trackx vzw sluit voor iedere vrijwilliger bij Allianz een reisverzekering af. Deze verzekering kost € 1,5 per dag en wordt automatisch ingehouden van je
onkostenvergoeding. De kost wordt niet verrekend als je geen onkostenvergoeding ontvangt.
Je kan deze verzekering enkel annuleren in geval je een eigen reisverzekering hebt. In dat geval stuur je hiervoor een mail en het bewijs van je
reisverzekering naar info@trackx.eu
5.
Diefstalverzekering
Sportmateriaal valt in vele polissen niet onder de reisverzekering en is bij verlies of diefstal dus ook niet verzekerd door Trackx vzw.
Er zijn verzekeringen waar je je sportmateriaal (fiets, ski’s, snowboard, surfplank, … ) kan laten verzekeren tegen diefstal. Deze zijn meestal op jaarbasis.
Indien je hierover meer info wenst, neem je contact op met Trackx VZW. Check ook je eigen polis van de brand- en/of diefstalverzekering. Hierin is
mogelijks een clausule opgenomen voor een kort verblijf in het buitenland.
6.
Kledij
Wij voorzien kledij voor onze vrijwilligers.
Iedere vrijwilliger krijgt een T-shirt. Vanaf dat je 3 weken voor Trackx vzw in het buitenland verblijft (een derde wisseldag) krijg je een tweede T-shirt. Bij het
begeleiden van activiteiten en of het uitoefenen van je taak draag je deze kledij.
7.
Materialen en gereedschappen
We verwachten dat jullie respectvol omgaan met alle materialen: kookmateriaal, sportmateriaal, gereedschappen,… wij doen ons best om kwalitatieve
(meestal dure) spullen te voorzien, draag er dus zorg voor!
8.
Uitzicht kamp en crewzone
Een kamp heeft altijd een leuke, fijne, maar vooral nette uitstraling. Afhankelijk van de bestemming verblijf je ofwel in een afzonderlijk crew camp ofwel
op het camp waar ook de gasten verblijven.
Je zorgt er mee voor dat je verblijfplaats altijd netjes en georganiseerd is.
9.
Tentenindeling
Bij aankomst op het camp krijg je een tent aangeduid waar je je kunt installeren. Je kan hier met 3 of 4 personen in slapen. Mensen die minstens 1
volledige maand blijven, slapen meestal per 2 in één tent. Blijf je minder dan 1 maand, slaap je meestal met 4 personen in een tent.
Ieders tent dient te worden gerespecteerd als een klein stukje privé. Hoe een tent er binnenin uitziet magen jullie zelf beslissen. Voor en rond de tent
verwachten wij steeds een nette en ordelijke indruk! Zorg dat kostbare spullen niet blijven rondslingeren.
10. Hygiëne camp
Zowat hét belangrijkste en de basis van alles. Pas als je ergens comfortabel en aangenaam kan verblijven, heb je de mogelijkheid om gemotiveerd te
werken. Het camp moet dus steeds netjes en schoon zijn. Als je met veel mensen op een beperkte ruimte leeft en werkt is iedereen hier mee
verantwoordelijk voor!
Op zich heel eenvoudig. Enige discipline is onmisbaar.
•
•
•
•
•

Afwassen en opruimen bord, bestek, beker na het eten. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen eetgerei.
Papiertjes en lege verpakkingen en blikjes ONMIDDELLIJK in de vuilbak.
Sigarettenpeukjes niet op de grond, maar doven en in de vuilbak.
Kledij niet zomaar laten rondslingeren.
Alles wat uit de koelkast komt, gaat METEEN na gebruik terug in de koelkast.

Wij gaan hier streng mee om, door jullie op voorhand duidelijk in te lichten vermijden we elke discussie ter plaatse.
11. Persoonlijke hygiëne en uitstraling
Als crew kom je in contact met allerlei mensen. Het is vanzelfsprekend dat je er netjes en verzorgd uitziet.
Een nette, vrolijke, enthousiaste uitstraling heeft onmiddellijke invloed op je nabije omgeving en op de mensen met wie je in contact komt. Trackx vzw,
vakantiegangers en groepsverantwoordelijken verwachten deze uitstraling!
12. Communicatie
Crew die met groepen onderweg zijn, moeten steeds bereikbaar zijn! Het is belangrijk dat je de nodige telefoonnummers opslaat op je eigen toestel en
ook jouw nummer doorgeeft aan de verantwoordelijken.
Afhankelijk van je functie krijg je een GSM-toestel. Dat toestel moet steeds bereikbaar zijn. In een mogelijk noodgeval is communicatie onmisbaar!
13. Alcohol
Kan en mag maar met mate en zoveel mogelijk uit het zicht van deelnemers. Uiteraard niet tijdens de activiteiten!
Je hebt als crew altijd een ‘voorbeeldfunctie’ en er zijn 24/24 deelnemers die op je rekenen mocht dit nodig zijn. Dus dronkenschap op of in de nabijheid
van het kamp wordt niet getolereerd.
14. (Soft)drugs
KAN NIET!
Wordt dit toch opgemerkt, dan leidt dit tot de onmiddellijke opschorting van de samenwerking en het verlaten van de locatie op eigen kost en
verantwoordelijkheid.
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15. Kassa & financiën
Er is een uitgeschreven procedure voor de omgang met kassa en financiën. Vrijwilligers die hiermee in contact komen zijn opgeleid en dragen hierrond
de nodige verantwoordelijkheid. Procedures dienen correct en strikt gevolgd te worden, tekorten in kassa’s worden niet aanvaard. In geval van tekorten
zal de vrijwilliger dit zelf bijpassen.
16. Feestjes & nachtlawaai
Altijd leuk om eens te ontspannen. Overlast tegenover derden kan echter niet.
Op de kampen gelden volgende regels i.v.m. nachtlawaai (uiteraard gelden deze regels ook voor onze crew!):
- 22u00 : groepsactiviteiten stoppen en stemvolume minderen. Muziek stiller!
- 23u00 : muziek uit. Deelnemers gaan slapen of doen alternatieve activiteiten op het strand of in het dorp.
- 00u00 : VOLLEDIGE nachtstilte! Lichten uit.
17. Foto’s, facebook, flyers en posters…
We vinden het erg leuk dat jullie iets bijdragen aan onze community. Aarzel niet vanop je locatie af en toe iets te posten. Een berichtje, een foto… maakt
niet uit, als het maar leuk is.
De kans bestaat dat jullie door een van onze fotografen op de gevoelige plaat vastgelegd worden tijdens het uitoefenen van jullie functie of daarbuiten.
De kans bestaat dus dat je hierdoor verschijnt op bijvoorbeeld Facebook of Instagram, onze website, flyer- en postercampagnes.
Indien je dit niet wenst laat je dit aan ons weten via een aangetekende brief en dit vóór het uitoefenen van je vrijwilligerswerk
18. Crew values
Trackx vzw verwacht dat je als vrijwilligers :
-je verantwoordelijkheid opneemt
-een positieve uitstraling hebt
-opgewekt en vrolijk bent t.a.v. onze gasten
-kiest voor kwaliteit, vooral wat je eigen werkzaamheden betreft
-correct en opvolgend bent in je afspraken
-correct communiceert
-het gevoel geeft aan de gasten er voor hen te zijn
-je taken loyaal uitvoert, ook al ben je het niet 100 % eens, je verdedigt het beleid van Trackx vzw zowel intern naar andere crew als naar de gasten en de
potentiële gasten
-genoeg (zelf)discipline aan de dag brengt m.b.t. tot je taken
-mee zorgt voor een aangename en positieve teamgeest
-orde, netheid en respect voor het kamp en alle materialen hebt
19. Privacy
De crew verbindt er zich toe om de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven, en in het bijzonder voor wat betreft de
vertrouwelijkheid. (GDPR)
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