INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGER
1. Organisatie
Naam

VSV Gent

Adres

Boer Janssensstraat 15 , 9050 Gentbrugge

Tel.nr

09 231 11 01

e-mail

gcvsv@telenet.be

Sociale
doelstelling

Juridisch
statuut

Competitief en recreatief voetbal voor jeugd en volwassenen

VZW

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.
Naam

Marc Rijckaert

Functie

Voorzitter Raad van Bestuur

Tel. - GSM

09 221 29 46

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

Ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij

Vivium

Polisnummer

32.011.7955

Andere mogelijke verzekeringen

Waarborgen

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de
activiteiten

Maatschappij

Vivium

Polisnummer

32.012.0665

Waarborgen

Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij

ARAG

Polisnummer

1785385

Waarborgen

Verzekering ter bescherming tegen beroepsziekten (decreet Welzijn!)

Maatschappij
Polisnummer

Waarborgen

Verzekering gebruik privé-vervoer (wagen)

Maatschappij
Polisnummer

3. Vergoedingen
Maak uw keuze uit één van de vier mogelijkheden.
•

De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk
vastgestelde maxima) .

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt
bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht
Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en
alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen
worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te
leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken,
worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger
slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

6. Wederzijdse rechten en plichten (niet verplicht door de vrijwilligerswet maar

eventueel op te nemen)

Privacy van vrijwilligers
NAAM VZW hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy als vrijwilligers wordt gerespecteerd. In onze privacy policy (hyperlink of bijlage) lees
je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting,
recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie
met zijn/haar gegevens . . . ,
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger
m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het
activiteitsveld, de omgang met ‘derden,….

