INFORMATIE-NOTA VRIJWILLIGERS
1. Organisatie
Naam

Vzw Lebbeke Bruist!, ondernemingsnummer 416.000.336

Adres

9280 Lebbeke, Hoogstraat 36

Tel.nr

0476/30.04.52

e-mail

Info@lebbekebruist.be

Sociale
doelstelling

Het organiseren en/of ondersteunen van sociaal en/of culturele
activiteiten en/of sportmanifestaties zoals onder meer, zonder dat deze
opsomming beperkend is, het organiseren van kermissen, optredens van
artiesten, kinderactiviteiten, activiteiten voor het goede doel.
Het deelnemen aan sociaal en/of culturele activiteiten en/of
sportmanifestaties, georganiseerd door verenigingen of privé initiatieven
met een gelijkaardig doel, het verlenen van materiële en/of financiële
tegemoetkomingen
bij
dorpsprojecten
of
aan
hulpbehoevende
dorpgenoten en projecten.
Ze mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel. Zij kan ondermeer haar medewerking
verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, het
nemen en ondersteunen van initiatieven op sociaal en/of cultureel vlak.
Zij kan hiervoor beroep doen op vrijwilligers en verenigingen die kunnen
helpen om haar doel te bereiken.
Zij mag belang hebben in alle zaken die een gelijkaardig doel nastreven.
Zij mag roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in eigendom,
hetzij in vruchtgebruik, die kunnen helpen om haar doel te bereiken.

Juridisch
statuut

Vereniging zonder winstoogmerk

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

Tirez Joachim

Functie

Secretaris, bestuurder

Tel. - GSM

0476/30.04.52

2. Gegevens van de vrijwilliger
Naam
vrijwilliger
Adres
Tel.nr
e-mail

Persoon te contacteren bij ongevallen.
Naam
Adres
Tel. - GSM

3. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

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

Maatschappij DVV verzekeringen, Galileelaan 5, 1210 Brussel
Polisnummer O-11/1605.308/00-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 DVV verzekeringen, Galileelaan 5, 1210 Brussel
Polisnummer O-11/1605.308/00-B

Waarborgen

Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij DVV verzekeringen, Galileelaan 5, 1210 Brussel
Polisnummer O-11/1605.308/00-B

4. Vergoedingen


De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

5. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt
bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwiliger, 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. 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 geldboeten van honderd frank tot vijfhonderd frank” (om te zetten
naar euro). De geldboete moet in 1997 met 200 vermenigvuldigd worden.
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).

7. 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, . . .

Handtekening Lebbeke Bruist :

Handtekening van de vrijwilliger

……………………………………
Datum ondertekening :
Indien een kopie van de informatienota aan de vrijwillig(st)er overhandigd wordt (niet verplicht
maar de vereniging moet kunnen bewijzen aan de wettelijke informatieplicht te hebben voldaan)

BENT U WERKLOOS OF BRUGGEPENSIONEERD? LEES DAN DE INFORMATIE HIERONDER
FORMULIER C45B

Aangifte van een vrijwillige activiteit voor
een niet-commerciële organisatie
U wenst een vrijwillige activiteit te verrichten voor een niet-commerciële organisatie (vzw, openbare
instelling, enz.) met behoud van uw uitkeringen.
U moet hiervan vooraf aangifte doen met dit formulier.
Om een vrijwillige activiteit te verrichten voor een privépersoon, moet u een FORMULIER C45A invullen.
Wie moet dit formulier invullen ?
U bent werkloos of bruggepensioneerd en u wenst vrijwilligerswerk te verrichten voor een nietcommerciële organisatie, vul dan vooraf DEEL I in.
U vertegenwoordigt de organisatie die de vrijwillige activiteit wil laten verrichten, vul dan vooraf DEEL II
in.
In de linkerkolom vindt u informatie die u onder meer zal helpen bij het invullen van dit formulier.
Wat moet u doen met het ingevulde formulier?
U bezorgt het correct ingevulde formulier aan uw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW),
vóór u de activiteit aanvat.
En verder?
De uitbetalingsinstelling maakt het formulier over aan de RVA. De RVA vult DEEL III in en bezorgt u het
formulier met de beslissing terug.
Hebt u bijkomende informatie nodig?
Als u de voorwaarden wilt kennen om een vrijwillige activiteit te verrichten voor een niet-commerciële
organisatie of als u andere inlichtingen wenst:
- neem contact op met uw uitbetalingsinstelling
- raadpleeg het infoblad dat beschikbaar is bij de RVA
- raadpleeg de website van de RVA - www.rva.be:
Als u uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent: rubriek Volledige werkloosheid > infobladen
werknemers > Mag u vrijwilligerswerk verrichten?
Als u bruggepensioneerd bent: rubriek Volledige werkloosheid > Brugpensioen > Info
werknemers > Kunt u vrijwilligerswerk uitvoeren tijdens uw brugpensioen?

