Boerenkrijgsstappers vzw

INFORMATIE-NOTA voor de vrijwillige medewerkers
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie
Naam

Boerenkrijgstappers vzw

Adres

Kerkstraat 115, 9290 Overmere

Tel.nr

09 367 75 97

e-mail

info@boerenkrijgstappers.be

Sociale doelstelling

Beoefenen en promoten van de wandelsport

Juridisch statuut

VZW

BTW-nummer

BE 0841.529.339

Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.
Naam

Sichien Norbert

Functie

Voorzitter

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

Sichien Norbert

Functie

Voorzitter

Tel. - GSM

Tel.: 09 367 75 97
GSM privé: 0472 76 20 83

Verantwoordelijken waar alle informatie beschikbaar is waar in deze nota naar verwezen wordt.


Sichien Norbert, zie contactgegevens hierboven,



Heirman Paul, Turfputstraat 39, 9290 Berlare
 Tel. 052 42 50 39
 E-mail: ledenbeheer@boerenkrijgstappers.be
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2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

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

Maatschappij

Arena via WSVL vzw

Polisnummer

Polis nr. 1.120.865 A & B

Vrije 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

Arena via WSVL vzw

Polisnummer

Polis nr. 1.120.864 A & B

Waarborgen

Rechtsbijstand

Maatschappij

Arena via WSVL vzw

Polisnummer

Polis nr. 1.120.865/1

3. Vergoedingen
De organisatie:
 voorziet geen vergoeding voor het vrijwilligerswerk,
 stelt de nodige documentatie, materiaal en uitrusting ter beschikking van de vrijwilliger, teneinde
zijn/haar vrijwilligersactiviteiten goed te kunnen uitvoeren,
 vergoedt het gebruik van privé materiaal in verhouding met het werkelijk gebruik ervan voor de
vrijwilligersactiviteiten door middel van forfaitaire kostenvergoedingen,
 betaalt de reële verplaatsingskosten terug van verplaatsingen per wagen, motor, bromfiets, fiets of met
het openbaar vervoer die gebeuren:
o om de club te vertegenwoordigen op vergaderingen of bijeenkomsten van WSVL vzw of andere
instanties,
o om deel te nemen aan vormingsactiviteiten op vraag of met de goedkeuring van de RvB,
o voor verplaatsingen die inherent zijn aan een vaste functie in de club,
o voor andere verplaatsingen die op vraag van de RvB gebeuren.
o deze verplaatsingskosten worden terugbetaald aan het officieel geldende tarief, naar onderen
afgerond op de centiem.
 wil actieve leden, wandelaars en medewerkers, stimuleren aan de hand van een puntensysteem.
De forfaitaire kostenvergoedingen zijn vastgelegd in het “Reglement kostenvergoedingen”.
In het Huishoudelijk Reglement van de organisatie zijn onder Hoofdstuk 6. Art. 6.4 tot 6.10 de modaliteiten
opgenomen over het verwerven van kortingsbonnen van de club door te wandelen en/of door vrijwilligerswerk op
te nemen.
Beide documenten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de personen vermeld in punt 1, laatste
alinea.
Het Huishoudelijk Reglement kan ook geraadpleegd worden op de website van de organisatie:
www.boerenkrijgstappers.be
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4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van
vrijwilligerswerk. Deze aansprakelijkheid wordt gedekt via de verzekeringspolissen van AKTIVIA vzw.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel
aansprakelijk ingeval van bedrog en zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die 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".

6. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een
contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en
bijscholing, . . . , . . .
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, . . . , . . .

Datum: 1/01/2017
Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie: Sichien Norbert
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