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Inleiding
Het is de gewoonte dat clubs die beroep doen op een official van een andere club hiervoor een vergoeding
uitbetalen.
We leggen in dit document de gangbare vergoedingen vast. We bespreken enkel de vergoeding uitbetaald
aan personen van een andere club die als official te hulp geroepen worden. Deze aanbevelingen gaan van
start vanaf 1 september 2020.
Het staat de clubs vrij vergoedingen uit te betalen aan andere medewerkers (micro, ehbo, kassa,
computeroperator, …).
We wensen iedereen er attent op te maken dat de clubwerking gebaseerd is op het werk van vele
vrijwilligers. Het is gangbaar dat personen die zich inzetten voor hun eigen club hiervoor niet vergoed
worden.

Wie ontvangt een onkostenvergoeding?
De kamprechter en alle officials die door de inrichtende club gevraagd worden om een tekort op te vullen
vallen onder deze aanbeveling. In praktijk gaat het, naast de kamprechter, meestal om de jurysecretaris en
starter.
Elke club is volgens de VZF-reglementen verplicht een minimum aantal officials aan te leveren bij deelname
aan een zwemfeest. Zij krijgen van de kamprechter een functie toegewezen (tijdopnemer, keerpuntrechter,
aankomstrechter, oproepkamer, …). Deze personen ontvangen geen vergoeding van de inrichtende club.
Officials die aanwezig zijn op een zwemfeest van 2 dagdelen ontvangen een warme of koude maaltijd (dus
ook de official die slechts 1 dagdeel aanwezig is).

Hoeveel bedraagt de vergoeding?
Om te kunnen genieten van een niet-belastbare vergoeding moet voldaan worden aan de regels
Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk. Zie hiervoor bijvoorbeeld
https://www.vlaanderen.be/onkostenvergoeding-voor-vrijwilligerswerk.
•

•

Zwemfeest met 1 dagdeel
o Official ontvangt 30 € voor de prestaties op de dag van het zwemfeest.
o Official ontvangt 20 € voor de voorbereiding van het zwemfeest (de dag voor het
zwemfeest).
Zwemfeest met 2 dagdelen
o Official ontvangt 30 € voor de prestaties op de dag van het zwemfeest.
o Official ontvangt 20 € voor de voorbereiding van het zwemfeest (de dag voor het
zwemfeest).
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o

Official krijgt een volwaardige warme of koude maaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt
aan alle officials aangeboden, ook zij die geen onkostenvergoeding ontvangen of slechts één
dagdeel presteren.

Administratieve verplichtingen
De organisatie legt een nominatieve lijst per jaar aan, met de gegevens van de vrijwilligers die een forfaitaire
kostenvergoeding krijgen, de dag waarop ze een kostenvergoeding kregen en het bedrag.
De uitbetaalde kostenvergoedingen worden geregistreerd in de boekhouding of kas onder werkingskosten.
Als bewijsstuk gebruik je de bankverrichtingen of een ontvangstbewijs.
Vrijwilligers kunnen op meerdere plaatsen actief zijn. Zij moeten zelf in het oog houden dat de totaal
ontvangen vergoeding per jaar het wettelijk maximum niet overschrijdt

Aandachtspunten
•

•

•

De kamprechters die aanwezig zijn om examen af te nemen worden vergoed door VZF. Zij
ontvangen geen vergoeding van de inrichtende club. Zij ontvangen wel een maaltijd in geval zij op 2
dagdelen examen afnemen.
Wanneer op een zwemfeest met 2 dagdelen de kamprechter en examen-kamprechter van rol
wisselen na het eerste dagdeel zal slechts één kamprechter vergoed worden door de inrichtende
club. De andere kamprechter vraagt zijn vergoeding aan VZF. Het kan niet de bedoeling zijn beide
vergoedingen te cumuleren.
Het al dan niet ontvangen van een onkostenvergoeding staat los van de controle of een club
voldoende officials aanlevert op een zwemfeest. We verwijzen hiervoor naar de FINA/VZFsportreglementen zwemmen.
Louter ter illustratie geven we hieronder de relevante paragraaf uit het reglement (1-nov-2019)
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