
   
 
 
 
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  is binnen het kader van de wet op het vrijwilligerswerk voor volgende risico’s 
verzekerd: 

• POLIS GEORGANISEERD VRIJWILLIGERSWERK . 
Polis afgesloten bij DVV Verzekeringen onder polisnr C-11/1528-771/00 
Deze verzekering omvat: 

o Burgerlijke aansprakelijkheid 
▪ Lichamelijke schade:  € 12.500.000  
▪ Stoffelijke schade: € 625.000  

o Rechtsbijstand:   
▪ verweer en verhaal € 25.000  
▪ Onvermogen: 7.500  
▪ Strafrechterlijke borgstelling: € 12.500 

o Persoonlijke ongevallen: 
▪ Overlijden € 12.000 
▪ Blijvende invaliditeit: € 18.000 (bovenop uitkering mutualiteit) 
▪   Medische kosten: € 3.000 (bovenop terugbetaling mutualiteit, franchise 25€)) 

 
 

• POLIS OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID (brand en ontploffing): 
Polis afgesloten bij Baloise Insurance. 
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o Lichamelijke schade: € 14.873.611,49 
o Stoffelijke schade: € 743.680,57 

 
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 het onlineplatform “Book’u”, waarop vzw 
Labadoux een licentie heeft. Onze toegang tot deze gegevens is strikt bepaald via 
toegekende licencies. 
Via persoonlijke registraties hebt u toegang tot en recht op correctie van uw 
persoonsgegevens.  

- 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.  

- 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 nooit zichtbaar vermeld. 

- 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. VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST 

 
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 de gratis maaltijden en een beperkt aantal drankbonnenen 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 2021. 
Kinderen jonger zijn dan 16 jaar zoals hierboven bedoeld, kunnen wel meewerken aan het 
festival indien hun ouders ook meewerken en de vrijwilligersinzet onder hun 
verantwoordelijkheid gebeurt. Hiervoor dienen de ouders een aparte overeenkomst te 
ondertekenen. 
Voor de medewerkers binnen de groep veiligheid dient de medewerker de volle leeftijd van 18 
jaar te hebben bereikt op 19 augustus 2021. 
 
Niet-meewerkende kinderen van medewerkers  
Kinderen beneden de 16 jaar kunnen gratis meekomen met de ouders die meewerken. 
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De kinderen krijgen een medewerkersbandje (met toegang tot alle festivalfaciliteiten) maar 
zonder maaltijd- en drankbonnen. 
De namen van meekomende kinderen dienen vooraf doorgegeven te worden aan het 
medewerkerssecretariaat. 
Vanaf 16 jaar worden kinderen van medewerkers als gewone festivalgangers beschouwd en is de 
toegang tot het festival betalend. 
 
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.  
 

7. VOORBEREIDING 

  
De organisatie voorziet indien nodig een voorafgaande briefing waarin alle aspecten van de 
opdracht worden uitgelegd. Dit wordt per cluster apart bekeken. De algemene afspraken 
worden verder in deze organisatienota toegelicht.  
Alle praktische info wordt 2 weken voor het festival toegestuurd. 
 
 

8. PRAKTISCHE BEPALINGEN EN AFSPRAKEN 

 
8.1. CORONA 
 
We zullen zo snel als mogelijk aan alle medewerkers de voor het evenement geldende corona- 
maatregelen communiceren. We verwachten van elke medewerker dat hij zich strikt aan deze 
voorschriften houdt. 
  
8.2. OPBOUW EN AFBRAAK 
 
Wie komt helpen aan opbouw en afbraak wordt verwacht op het afgesproken uur. Je bent 
verplicht je eerst aan te melden aan de dagverantwoordelijke, en de eerste keer dien je de 
vrijwilligersovereenkomst te tekenen. De organisatie voorziet in een middagmaal en drank.  
 
Medewerkers houden zich strikt aan de opdrachten en instructies van de 
verantwoordelijken. Voer enkel de taken uit die je fysiek aankan ! Ongevallen of kwetsuren 
dienen onmiddellijk doorgegeven te worden aan de medewerkersverantwoordelijke. 
 
8.4. AANMELDEN 

 
Indien je om één of andere reden NIET of NIET TIJDIG op het festival aanwezig kan zijn, 
moet je het medewerkerssecretariaat verwittigen op het nummer 0476-81 89 58. 



Er is geen aparte medewerkersparking. 
 
Kamperen is op Labadoux Zomert niet mogelijk.  
 
Aanmelden doe je op het onthaalpunt medewerkers. Je kan hier op vrijdag en zaterdag 
terecht van 14u tot 21u.  
Bij vragen bij aankomst of gedurende het festival over je medewerking kan je terecht bij 
Kathleen Carlier (verantwoordelijke medewerkerssecretariaat) op het nummer 0476-81 89 58. 
 
Breng zeker je medewerkersvoucher mee, anders word je niet toegelaten op het 
festivalterrein. Nadat je de vrijwilligersovereenkomst hebt getekend, krijg je je 
medewerkersbandje, en je drank- en eetbon. Je krijgt enkel een bandje en drank/eetbonnen 
voor de dagen die je effectief meewerkt ! 

 
8.3. AFSPRAKEN IVM HET UITVOEREN VAN JE JOB 

 
 Wees steeds op tijd voor je shift. Kan je toch om één of andere reden niet (op tijd) 

aanwezig zijn, verwittig dan je ploegverantwoordelijke  
 Tijdens je vrije uren kan je iets eten, een concert bekijken enz. De VIP-tent is voor 

medewerkers vrij toegankelijk. Let wel: de artiestenzone zelf  (kleedruimtes en 
podiumzone) is verboden zone behalve voor de stagecrew.  

 Bij problemen of vragen ivm je taak is je ploegleider je eerste aanspreekpunt. 
 
8.4. ROKEN EN ALCOHOL 
 
 De Belgische wetgeving is zeer strikt op gebied van roken ! Zo mag er in de tenten niet 

gerookt worden, wat in iedere tent duidelijk geafficheerd wordt. Bezoekers roken er op 
eigen risico en kunnen hiervoor beboet worden. Voor rokende medewerkers kan de 
organisatie worden beboet, omdat de overheid van medewerkers een voorbeeldfunctie 
verwacht: daarom wordt roken door medewerkers in tenten niet getolereerd. 

 Er is een verbod rond alcoholgebruik voor -16jarigen en sterke drank voor-18jarigen. Dit 
geldt ook voor medewerkers !  
Van medewerkers verwachten we overigens dat ze steeds voldoende nuchter zijn om hun 
taak naar behoren uit te voeren ! 

   
8.5. ALGEMENE ATTITUDES 
 
 Het gezicht van het festival wordt mee bepaald door de medewerkers. Ons visitekaartje is al 

jaren “gemoedelijkheid en gezelligheid”. Probeer dit ook uit te stralen: de “klant” zal zich 
des te meer koning voelen.   

 Beheers je alcoholgebruik zodat je altijd in staat bent om je werk goed te doen.  
 Hou je aan afspraken die je gemaakt hebt.  
 Breng nooit mensen mee naar de backstage die er niet thuis horen: de doorgang zal 

principieel geweigerd worden. 
 

8.6. VEILIGHEID 
 
 Iedereen is mee verantwoordelijk voor de veiligheid op het festival: als je zaken ziet die 

volgens jou niet kunnen, verwittig dan iemand van de groep veiligheid of je 
ploegverantwoordelijke.  

 Gebruik nooit geweld ! (je kan hiervoor strafrechterlijk aansprakelijk gesteld worden) 
 Richtlijnen van de veiligheidsploegen moeten altijd opgevolgd worden !  
 Laat iedere verwonding, hoe klein ook, onmiddellijk verzorgen door het Rode Kruis. Tijdens 

opbouw en afbraak is een EHBO-set op het terrein aanwezig. 
 Ieder ongeval dient door de betrokken medewerker onmiddellijk aangegeven te worden bij 

de medewerkersverantwoordelijke, die kan instaan voor een tijdige aangifte bij de 
verzekering. 


