
VRIJWILLIGER, 
DEELNEMER OF LID? 

Dit is Fred.
Hij is lid van de lokale natuurvereniging.  

Uit sympathie.
Hij leest het ledenblad en als hij het niet 

vergeet, telt hij de vlinders in zijn tuin. Hij is 
een lid, geen vrijwilliger.

Dit is Bert.
Hij is lid van verschillende 

verenigingen, zoals de Dartsclub en 
de oudervereniging, dat houdt hem 

bezig. Hij neemt deel aan de spaghetti-
avond van de tennisclub. Bert is lid én 
deelnemer, maar vrijwilligen doet hij 

(nog) niet.

Helemaal links staat Agnes. Je kan altijd op haar rekenen. Ze is actief in drie verenigingen: als 
kookvrijwilliger op zomerkamp, in het oudercomité én ze is bestuurslid van de vereniging Kattenkruit, een 

kleine vzw die zich ontfermt over zwerfkatten. Als ze in een vereniging komt helpen, is ze vrijwilliger, en 
als lid van het bestuursorgaan van haar vzw is ze evengoed vrijwilliger.

In het midden staat Ahmed. Hij vrijwilligt ook, maar iets minder dan Agnes. Want Ahmed is ook lid van een 
culturele vereniging en wil daarom zelf ook aan activiteiten deelnemen. Als hij helpt is hij vrijwilliger, maar 

niet als hij gewoon aanwezig is als deelnemer of lid. 

Rechts staat Tina. Zij vrijwilligt ook, maar enkel af en toe, als de sportclub extra handen nodig heeft. Ze is 
geen vaste vrijwilliger maar op de momenten dat ze helpt is ze wel degelijk vrijwilliger. Komt Tina gewoon 

langs om aan een activiteit deel te nemen, is ze op dat moment geen vrijwilliger.

Dit is Sacha.
Ze is nergens lid van. Ze houdt van weggaan, 

of het nu een culturele activiteit is of een 
wandeling.

Ze is altijd van de partij op smulfeestjes van 
de lokale vrouwenverenigingen.

Gewoon als deelnemer, want ze doet niets 
meer dan de voeten onder tafel schuiven en 
haar buikje rond eten. Ze is deelnemer, geen 

vrijwilliger.

Hier zijn ze dan, de 
vrijwilligers!

Conclusie?
Mensen kunnen verschillende petjes op hebben in 
je organisatie: deelnemer, lid en vrijwilliger. Soms 

combineren ze die petjes. 

Alleen  als ze helpen zijn ze ook echt vrijwilliger. Op 
dat moment is de vrijwilligerswet van toepassing. Je 
moet deze mensen dus onder meer informeren en 

verzekeren. 

Je kan vrijwilligers ook verzekeren met de Gratis 
Vrijwilligersverzekering, maar alleen voor de 

momenten waarop ze helpen. 

Lid

Leden

Deelnemer

Deelnemers

Lid &  
deelnemer

Vrijwilligers

Vrijwilligers

www.vlaanderenvrijwilligt.bewww.gratisvrijwilligersverzekering.be


