
 

 
 
 Deze ORGANISATIENOTA omschrijft alle rechten en plichten die VRIJWILLIGERS en ORGANISATIE ten 
aanzien van elkaar hebben, en alle nuttige informatie voor het uitoefenen van de gekozen inzet. 
 

1. VZW LABADOUX ALS ORGANISATIE 

 

• Vzw Labadoux 
Maatschappelijke zetel en secretariaat: Kweekstraat 24, 8770 Ingelmunster, 
 info@labadoux.be 

• Juridisch statuut: vereniging zonder winstoogmerk 

• Het Dagelijks Bestuur van de vzw Labadoux is verantwoordelijk voor de praktische 
organisatie van het festival en treedt op als bemiddelaar bij geschillen. Het Dagelijks Bestuur 
bestaat uit:  

o Windels Carl, festivalorganisator 
o Defreyne Jan, penningmeester 
o Verbrugghe Paul en Windels Jo: bestuurders   

• Verantwoordelijke vrijwilligerswerk en medewerkerscoördinatie: Verbrugghe Paul,  

• Medewerkersadministratie: Kathleen Carlier. Alle correspondentie rond vrijwilligerswerk 
uitsluitend via het medewerkerssecretariaat: medewerkers@labadoux.be 

• Verantwoordelijke te verwittigen bij ongevallen: Verbrugghe Paul 
 

2. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN 

 
2.1. AANSPRAKELIJKHEID 
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die je al vrijwilliger aan derden zou veroorzaken 
tijdens het uitvoeren van je taak tijdens het festival. De vrijwilliger kan bij schade aan derden 
of de organisatie enkel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden in geval van zware fout, 
bedrog of herhaaldelijk lichte fout na herhaaldelijke waarschuwingen. 
We gaan er van uit dat de vrijwilliger steeds te goeder trouw handelt. 

 
2.2. VERZEKERINGEN 
De organisatie heeft binnen het kader van de wet op het vrijwilligerswerk een polis  
GEORGANISEERD VRIJWILLIGERSWERK afgesloten bij DVV Verzekeringen onder polisnr C-

11/1610.672/00. 
Deze polis omvat zowel burgerlijke aansprakelijkheid als lichamelijke ongevallen.  
Vrijwilligers die hier vragen over hebben kunnen hierover de vrijwilligerscoördinator 
aanspreken.  
 

 
3. PRIVACYVERKLARING 

 
Vzw Labadoux hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Met 
betrekking tot verzamelen van persoonsgegevens voor onze medewerkersadministratie is 
onderstaande onze privacypolicy: 
 

- Medewerkersgegevens worden beheerd op afgesloten database, die enkel kan 
geraadpleegd en verwerkt worden door het medewerkerssecretariaat.  

- uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve verwerking van uw 
inschrijving  op het vlak van correspondentie en de noodzakelijke gegevens voor het 
verzekeren van onze vrijwilligers. Het rijksregisternummer is wordt uitsluitend gebruikt 
in het kader van de maatregelen terreurbestrijding.  
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- Behalve ten behoeve van verzekering en politie worden gegevens nooit doorgegeven aan 
derden, ook niet aan andere vrijwilligers. Bij het versturen van groepsmail worden 
mailadressen uitsluitend in BCC-omgeving verstuurd. 

- Vzw Labadoux bewaart persoonsgegevens zolang u meewerkt met het festival. Wanneer 
u aangeeft niet langer als vrijwilliger mee te werken worden uw persoonsgegevens 
onmiddellijk en definitief uit het medewerkersbestand gewist. 

- U heeft recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegevens die ons gaf. Dit 
kan via eenvoudig contact met het medewerkerssecretariaat: 
medewerkers@labadoux.be, telefoon  0476-81 89 58. 

 
Indien u hier verder nog vragen over heeft kan u contact opnemen met de 
vrijwilligerscoördinator van vzw Labadoux: Paul Verbrugghe, paul.verbrugghe@labadoux.be, 
0476-61 30 32. 

 
 
4. WERKEN ALS VRIJWILLIGER 

 
Vrijwillige en onbezoldigde inzet vormt één van de belangrijkste pijlers van ons festival. De 
organisatie voorziet daarom geen enkele financiële vergoeding voor vrijwilligers, ook niet 
voor verplaatsingskosten. 
De organisatie voorziet wel in beperkte gratis maaltijden en een beperkt aantal drankbonnen en 
vrije toegang tot alle festivalfaciliteiten. 
Het onderschrijven van deze organisatienota bij inschrijving impliceert dat de vrijwilliger erkent 
dat zijn inzet volledig onbezoldigd is, en dat de organisatie derhalve geen enkele vergoeding 
verschuldigd is. 
 

 
5. ALGEMENE BEPALINGEN MBT INSCHRIJVING 

 
Leeftijd 
De minimumleeftijd om mee te werken is 16 jaar, dwz je wordt 16 jaar in de loop van 2022. 
Voor de medewerkers binnen de groep veiligheid dient de medewerker de volle leeftijd van 18 
jaar te hebben bereikt op 5 mei 2023. 
 
Uitkeringsgerechtigde werklozen en bruggepensioneerden 
Medewerkers die in dit kader een uitkering genieten moeten dit zelf tijdig aanvragen aan de 
RVA via formulier C45B. Op eenvoudige vraag sturen wij  u dit formulier toe (de rubrieken voor 
de organisatie hebben wij al ingevuld).  
 

6. ENGAGEMENT 

 
De vrijwilliger onderschrijft impliciet de doelstellingen van de vzw Labadoux en stelt zich loyaal 
op ten aanzien van de festivalorganisatie. We verwachten van de vrijwilliger een open en 
tolerante houding met respect voor de fundamentele rechten van de mens, de gemoedelijke 
sfeer en het familiale karakter. In geen geval zal een racistische of discriminerende houding op 
basis van uiterlijk, gender, afkomst of geloof getolereerd worden. 
 
De vrijwilliger wordt steeds verondersteld ter goeder trouw te handelen. Indien de 
overeenkomst niet wordt uitgevoerd zoals afgesproken, kan een beslissing tot stopzetting 
worden genomen door de medewerkerscoördinator. Een beslissing tot stopzetting heeft tot 
gevolg dat de vrijwilliger onmiddellijk en definitief het terrein verlaat en alle 
festivalfaciliteiten verliest. Het Dagelijks Bestuur van de vzw Labadoux (met uitzondering van 
de medewerkersverantwoordelijke ) fungeert als geschillencommissie waarbij verhaal kan 
worden aangetekend tegen een beslissing tot stopzetting.  
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7. PRAKTISCHE BEPALINGEN EN AFSPRAKEN 

 
Elke medewerker krijgt 2 weken voor festival een mail met alle praktische informatie rond het 
werkschema en alle praktische zaken die komen kijken bij het meewerken. 
 


