Organisatienota
voor vrijwilligers
1. Organisatie
Naam
Adres
Tel.
E-mail

Volkshogeschool regio Antwerpen vzw
(Vormingplus Antwerpen)
Klokstraat 12, 2600 Berchem
03 230 03 33
info@vormingplusantwerpen.be

Sociale doelstelling: Vormingplus regio Antwerpen heeft als
hoofdopdracht het educatieve werk. Het bevorderen van
het leren van individuen in groepen is dé deskundigheid van
de organisatie. Deze kerntaak vult ze aan met opdrachten
in de culturele en gemeenschapsvormende sfeer. Doel is
respectievelijk de culturele participatie te bevorderen en
het sociale weefsel in de regio Antwerpen te herstellen, te
bevorderen of te vernieuwen.
Juridisch statuut: vzw
Verantwoordelijke van de organisatie, die verwittigd
moet worden bij een ongeval.
Naam Veerle De Wandeler
Functie Coördinatie
Tel.
03 230 03 33, 0470 10 60 77
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2. VERZEKERINGEN
Verplichte verzekering
Waarborgen Algemene burgerlijke aansprakelijkheid
Maatschappij Ethias Verzekeringen
Polisnummer 45.110.192
Vrije verzekeringen
Waarborgen Lichamelijke ongevallen – vrijwillige
medewerkers
Maatschappij Ethias Verzekeringen
Polisnummer 45.108.388

3. VERGOEDINGEN
Er zijn verschillende afspraken mogelijk over de vergoeding:
• een forfaitaire vergoeding voor kosten verbonden aan
het vrijwilligerswerk;
• een terugbetaling van gemaakte kosten aan de hand
van nota’s en volgens afspraak;
• geen vergoeding.
Wat met jou afgesproken is, vind je terug in je
vrijwilligersovereenkomst met Vormingplus.
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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.

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, ...

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 (bijvoorbeeld
monitoren bij mensen met een handicap).
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