Vrijwilligersovereenkomst

Tussen:

1.Muziekmozaïek vzw
Naam: Muziekmozaïek Folk & Jazz
Adres: Wijngaardstraat 5 – 1755 Gooik
Telefoon: 02 / 532 23 38 – 0475 / 336 730
E-mail: info@muzmoz.be – patrick.clerens@muzmoz.be
Juridisch statuut: vzw
In geval de organisatie een feitelijke vereniging is, wordt de identiteit van de verantwoordelijke(n) van
de vereniging hierna vermeld:
hier op geldige wijze vertegenwoordigd door Patrick Clerens, coördinator
hierna genoemd “Muziekmozaïek”, en:
2.De vrijwilliger
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
hierna genoemd “de vrijwilliger”
wordt het volgende overeengekomen
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Artikel 1
Muziekmozaïek is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in het kader van
vrijwilligerswerk:
Vrijwilligerswerk tijdens, of naar aanloop van het Gooikoorts festival 2019, plaatshebbend van 5/7/2019
tot en met 7/7/2019
Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak
met Muziekmozaïek.
Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak
met Muziekmozaïek.
Artikel 2
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. Muziekmozaïek heeft
bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving.
Artikel 3
Het vrijwilligerswerk vangt aan op 5/7/2019 en loopt tot 7/7/2018 (06u00). De overeenkomst kan steeds
eindigen in onderling akkoord tussen Muziekmozaïek en de vrijwilliger of door schriftelijke (e-mail, sms,
messenger,…) mededeling van Muziekmozaïek of de vrijwilliger. Een beperkt deel van de vrijwilligers zal
al een week voor aanvang van het festival tot twee dagen erna meehelpen met de opbouw of afbraak
van het festival.
Artikel 4
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de
vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende opzettelijke lichte fout.
Artikel 5
Muziekmozaïek heeft alle nodige verzekeringen afgesloten via zijn erkende makelaar.
Maatschappij waarbij de polissen werden afgesloten:
Kantoor Van der Cruys – Kerkstraat 26 – 1742 Ternat
Artikel 6:
Muziekmozaïek betaalt geen (on)kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk
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Artikel 7
De vrijwilliger waarschuwt Muziekmozaïek als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken
momenten.
Artikel 8
Muziekmozaïek 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 9
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.

Dit document staat op www.gooikoorts.be en ligt ter inzage in de medewerkerstent van Gooikoorts. Bij
aanvang van de vrijwilligerstaken tijdens Gooikoorts zal de vrijwilliger zijn goedkeuring (met naam en
handtekening geven).
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