
 

 

 

Informatiebrochure 

Vrijwilligerswerking 
 

 

 

Jij wil je graag engageren als vrijwilliger bij Hnita? 

Daar zijn wij heel blij om en we willen je van harte welkom heten!  

In deze brochure vind je alvast de nodige informatie terug. 

 

 

 

 

 

 

 

Hnita vzw 

Lostraat 106 

2220 Heist-op-den-Berg 

info@hnitajazzclub.be  

hnitajazzclub.be 
 

 



1. Visie  

Hnita vzw wil het jazzerfgoed van stichter Juul Anthonissen bewaren en een nieuw leven 

geven door het uitbouwen van een kwaliteitsvolle jazzclub zonder drempels zowel voor 

artiesten van diverse pluimage, lokaal en internationaal, als voor het brede publiek uit de 

ruime omgeving, met ruimte voor experiment en volledig gedragen door vrijwilligers. 

Vrijwilligers vormen de kern en het kloppend hart van Hnita vzw. Enkel het engagement en 

de actieve betrokkenheid van vrijwilligers garanderen dat de missie van de vzw kan 

uitgevoerd worden.  

Vrijwilligers kunnen binnen Hnita vzw diverse engagementen op zich nemen, gaande van 

occasionele praktische ondersteuning bij activiteiten tot regelmatige en intense 

betrokkenheid in diverse beleidscellen van de vzw. 

Vrijwilligers kunnen zelf aangeven hoever hun engagement reikt. 

 

2. Communicatie 

Binnen Hnita vzw is er één persoon verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, dat is Fieke 

Heremans, vrijwilligers@hnitajazzclub.be, tel 0467 04 86 28. Zij functioneert als 

aanspreekpunt voor de vrijwilligers en stuurt hen aan vanuit de werking.  Als vrijwilliger word 

je gebriefd via email.  

 

3. Voorwaarden 
 

• Elke vrijwilliger ontvangt deze informatiebrochure. 

• 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. Hnita vzw heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband 

met socialezekerheids- of fiscale regelgeving.  

• Jaarlijks worden de vrijwilligers uitgenodigd op een vrijwilligersfeest. 

• Bij het uitvoeren van een vrijwillige taak voorziet vzw Hnita drank en - indien relevant - 

eten voor zijn vrijwilligers. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij hier op een billijke 

manier mee omgaan. 

• Reële en aantoonbare onkosten gemaakt in opdracht van Hnita vzw worden vergoed na 

voorlegging van betaalbewijs en onkostennota, te downloaden via de website 

hnitajazzclub.be.  

• Vervoerskosten gemaakt in opdracht van Hnita vzw, bijvoorbeeld voor het ophalen van 

artiesten, worden terugbetaald volgens onderstaande modaliteiten: 

- Openbaar vervoer: effectieve ticketkost 

- Eigen vervoer: forfaitaire kilometervergoeding die jaarlijks op 1 juli herzien 

wordt. 

Vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 bedraagt de kilometervergoeding 

0,4170 euro per kilometer    
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• Ingevulde onkosten- en vervoersonkostennota’s mag je doorsturen aan 

kris@hnitajazzclub.be.  

• De vrijwilliger verbindt zich ertoe volgende instanties op de hoogte te brengen en zo nodig 

vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk: 

o de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen  

o het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid 

o het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt 

 

• Als vrijwilliger kan je binnen Hnita vzw verschillende taken opnemen: 

o ticketcontrole 

o verkopen en bedienen van drank 

o koken voor de artiesten 

o stagehand/runner 

o affiches ophangen 

o flyers uitdelen 

o poetsen 

o zaal klaarzetten 

o artiestenvervoer 

o occasionele onderhoudswerken aan of rond het gebouw 

o …. 

 

4. Aansprakelijkheid en verzekering 

Hnita vzw is enkel burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en 

aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van 

bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de 

vrijwilliger. Deze aansprakelijkheid wordt gedekt door een verplichte verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid.  

Deze verplichte verzekering BA-vrijwilligers betreft geen verzekering van de lichamelijke en 

materiële schade geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het 

vrijwilligerswerk of op weg naar en van het vrijwilligerswerk. 

 

5. Privacy 

Hnita vzw gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Onze privacypolicy kan je nalezen op onze 

website hnitajazzclub.be/privacy. 
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