INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIG(ST)ERS
In het kader van de nieuwe wetgeving is de vereniging verplicht via een informatie nota de
afspraken met de vrijwilligers kenbaar te maken.

1. Vereniging
Naam

Vereniging voor Infantiele Encefalopatie, hersenverlamming vzw

Adres

Boomgaardstraat 72

Tel.

03 253 07 61

E-mail

ronny.kloeck@skynet.be



Sociale
doelstelling





Juridisch
statuut

2070

Burcht

Het bevorderen van de integratie van personen met infantiele
encefalopatie.
Het stimuleren van onderling contact en ervaringsuitwisseling van
personen met infantiele encefalopatie en / of hun gezin
Het stimuleren van de vroegopsporing en de vroegbehandeling
van risicobaby’s.
Het aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek en de
benutting van de praktische toepassing ervan
Het verwezenlijken van inspraak bij de bevoegde instanties.

vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de informatienota.
Naam

Ronald Kloeck

Functie

voorzitter

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

Ronald Kloeck

Functie

voorzitter

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

Ronald Kloeck

Functie

voorzitter

Tel. - GSM

03 253 07 61

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

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

Maatschappij AG Insurance
Polisnummer 99066394

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 Niet verzekerd
Polisnummer

Waarborgen

Rechtsbijstand voor BA aansprakelijkheid

Maatschappij AG Insurance
Polisnummer 99066394

3. Vergoedingen





De vrijwilligersactiviteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd
worden in samenspraak met de vereniging.
De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging. Het
vrijwilligerswerk kan op geen enkel ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid
in het kader van een arbeidsovereenkomst. De vereniging heeft bijgevolg ook geen
enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving.
De vereniging betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.

4. Aansprakelijkheid
De vereniging is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt
bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwillig(st)er bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging 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 vrijwillig(st)er
slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is

6. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger waarschuwt de vereniging als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de
afgesproken momenten.
De vrijwilliger verbindt zich er toe volgende instanties (de opsomming is niet limitatief) op
de hoogte te brengen en zo nodig vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van
vrijwilligerswerk:
 de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen
 het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid
 het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt
De vereniging verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting
ter beschikking te stellen voor het goed uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.

Vrijwilliger zijn ….
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend,
Is verbonden maar niet gebonden,
Is onbetaalbaar maar niet te koop,
Is positief denken, is positief doen
met als enige doel voor jezelf en de ander
een goed gevoel!
Hartelijk dank.

