ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS - KB 03/07/2005

1. Gegevens organisatie
-

Naam organisatie: I.V. Dans & Gym

-

Juridisch statuut: vereniging zonder winstoogmerk

-

Maatschappelijke zetel: Tulpenlaan 12 9080 Lochristi

-

Telefoonnummer: 09/355.75.87

-

E-mail: info@ivdansgym.be

-

Omschrijving sociale doelstelling:
Promoten, organiseren en exploiteren van allerlei sportactiviteiten (dans en turnen) en dit voor
alle leeftijden;
Deelnemen en meewerken aan sportmanifestaties en –wedstrijden die passen in het kader
van de vereniging;
Organiseren van activiteiten en feesten die de werking van de vereniging mogelijk maken en
bevorderen;
Organiseren van dans- en turnshows, voorstellingen, uitstappen, tentoonstellingen,
voordrachten en uitgeven van publicaties in het kader van de vereniging.

2. Gegevens vrijwilliger:
Deze organisatienota is bedoeld voor alle vrijwilligers van de club.
Naam vrijwilliger:
Adres:
Telefoonnummer:
Persoon en telefoonnummer te contacteren bij ongeval:
Omschrijving van het vrijwilligerswerk met eventuele vermelding van plaats en tijdstippen
waarop het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd:
3. Verzekeringen
I.V. Dans & Gym vzw heeft via de Gymfed een verzekering voor zijn leden en voor zijn
vrijwilligers voor:
1. een dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan derden;
2. een verzekering tegen lichamelijke ongevallen.
o
o

Naam verzekeringsmaatschappij: ETHIAS
Polisnummer: 45.262.250

Aangifte van sportpromotionele activiteiten:

-

Om niet-leden te verzekeren bij sportpromotionele acties moet volgende procedure gevolgd
worden:
De activiteit tenminste twee weken voor de aanvang aan de Gymnastiek Federatie meedelen.
Enkel activiteiten ter promotie van de gymnastiek komen in aanmerking.

Aangifte van sportieve nevenactiviteiten:

-

De polis voorziet een waarborg voor volgende “sportieve” nevenactiviteiten: zwemmen,
fietsen, wandelen, joggen….
Wanneer de club andere activiteiten organiseert kunnen deze activiteiten verzekerd worden
onder volgende voorwaarden:
Melding van de activiteit tenminste twee weken voor aanvang aan de Gymnastiek Federatie
met opgave van het aantal deelnemers (leden en/of niet-leden);
De verzekeringsmaatschappij bepaalt of voor de opgegeven activiteit een bijkomende premie
moet betaald worden;
De bijkomende premie wordt door de club betaald aan de Gymnastiek Federatie die hiervoor
een factuur opmaakt.

4. Onkostenvergoedingen, betaling afhankelijk van de activiteit:
Mogelijkheden:
- De organisatie betaalt een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte onkosten
waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd;
- De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger ten bedrage van
maximum 24,79 EUR/dag en maximum 991,57 EUR/dag (niet geïndexeerde bedragen);
- De organisatie betaalt tevens een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte
kosten. Het betreft een vergoeding voor reële vervoerskosten waarvan het bewijs door de
vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Er is een terugbetaling tot maximum 2.000
kilometer/jaar.
5. Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de
geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.
Art. 458 SW : 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
recht 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 een gevangenisstraf
van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te
zetten naar euro).
6. Aansprakelijkheid
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de
organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware
fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.
Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie
Biasino Christine

Handtekening van de vrijwilliger :
Voor ontvangst : …………………….
Datum ondertekening :

