Aanvraag tot erkenning als
vrijwilligersorganisatie

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en
Ontwikkelingssamenwerking
Dienst Maatschappelijke Participatie
Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk
PAC 'Het Zuid'
W. Wilsonplein 2
9000 GENT
tel. 09 267 75 89 – fax 09 267 75 99
e-mail: vrijwilligersverzekering@oost-vlaanderen.be

In te vullen door de
behandelende dienst

indieningsdatum

Welke regelgeving vormt de grondslag van het formulier?
Dit formulier is een toepassing van het provinciaal reglement betreffende de provinciale collectieve
verzekering vrijwilligerswerk van 14 juni 2007. Het besluit is digitaal beschikbaar via http://www.oostvlaanderen.be/docs/nl/xv/3280reglementenvrijwilligersverzekeringpr140607.pdf.

Welke organisaties komen in aanmerking voor erkenning?
Elke vrijwilligersorganisatie die in Oost-Vlaanderen gevestigd is en niet door een openbaar bestuur wordt
ingericht.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Heeft uw gemeentebestuur een lokaal loket vrijwilligersverzekering, dan kan u daar terecht met uw aanvraag.
Om te weten of dit het geval is, kijkt u op www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk, rubriek verzekeringen, of
u contacteert het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk.
Slechts indien uw gemeentebestuur geen lokaal loket vrijwilligersverzekering heeft ingericht, stuurt u de
aanvraag rechtstreeks naar het provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk.
Wat is een 'vrijwilligersdag'?
Een vrijwilligersdag geldt voor één vrijwilliger op één dag (tot middernacht).
Voor twee vrijwilligers die op één zondagnamiddag werken voor uw organisatie heeft u dus twee
vrijwilligersdagen nodig.
Eén vrijwilliger die op vrijdag, zaterdag en zondag bijspringt, 'kost' u drie vrijwilligersdagen.
Hoeveel vrijwilligersdagen worden per organisatie toegekend?
De deputatie besliste om aan elke erkende organisatie 100 vrijwilligersdagen per jaar toe te kennen.

In te vullen door de aanvrager
Gegevens van de aanvrager
1 Vul hieronder de contactgegevens van de organisatie in.
Vzw's vermelden hier het adres van de maatschappelijke zetel, afdelingen van koepels vermelden hun lokale,
Oost-Vlaamse contactgegevens.

1

naam organisatie
naam contactpersoon
functie
telefoonnummer
straat en nummer
postnummer en
gemeente
e-mailadres
website
Bijkomende informatie over de organisatie
2 Kruis aan welke rechtsvorm de organisatie heeft
Een feitelijke vereniging (bijv. buurtcomité, benefietgroep, speelstraat,…)
Een feitelijke vereniging die deel uitmaakt van een koepel (bijv. een plaatselijke afdeling van Gezinsbond,
Chiro, Willemsfonds, seniorenafdeling van mutualiteit, …
Een vzw. De statuten van de vzw verschenen in het Belgisch Staatsblad op
dag

maand

jaar

3 Welk doel heeft uw organisatie?
Bijv. organiseren ontmoetingsactiviteiten, acties rond verkeersveiligheid, natuurbehoud, sportactiviteiten, ….

4 Welk soort organisatie is het?
Bijv. sport, senioren, cultureel, socio-cultureel, milieu, jeugd, gezondheid, feestcomité, politiek, ….

5 Welk soort activiteiten wil de organisatie verzekeren?
Bijv. de organisatie van ontmoetingsfeesten of wandeltochten, bomen knotten, …

Ondertekening
6 Vul onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
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Ik verklaar dat mijn vereniging geen publieke rechtspersoon is.

datum

dag

maand

jaar

handtekening

voornaam en naam
functie
Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag?
7 Het gemeentebestuur waar u de aanvraag indient, geeft haar advies (indien de gemeente van aanvraag geen
lokaal loket heeft, is dit advies niet nodig) aan het provinciebestuur.
De deputatie beslist of u al dan niet erkend wordt. U ontvangt een erkenningsnummer of bericht met de reden
waarom uw organisatie geen erkenningsnummer krijgt.
Met dat erkenningsnummer kan u terecht bij de verzekeraar (Dexia) om de activiteiten aan te geven waarvoor
u de gratis vrijwilligersverzekering wenst te gebruiken.

In te vullen door het gemeentebestuur met een lokaal loket vrijwilligersverzekering
8 Kruis aan of de organisatie al dan niet in aanmerking komt voor erkenning als
vrijwilligersorganisatie in het kader van de vrijwilligersverzekering.
ja
nee. Reden:

datum

dag

maand

jaar

handtekening en/ of
stempel

Privacyclausule
9 In het kader van de vervulling van onze wettelijke opdracht nemen wij uw relevante persoonlijke gegevens op
in onze bestanden. U kunt deze inzien en verbeteren conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens van
8 december 1992.
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