Informatienota voor de vrijwilliger van HVV vzw (2016)
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger
1.DE ORGANISATIE (VERENIGING)
Informatie over de vereniging:
Naam

Humanistisch-vrijzinnige Vereniging (HVV) vzw

Adres

Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen

Telefoon

03 233 70 32

E-mail

info@h-vv.be

Website

www.h-vv.be

Juridisch statuut

vzw

Doelstelling (missie)

HVV verenigt mensen die vrij en kritisch denken en doen, binnen een
moraal zonder goden.
HVV vormt en activeert, stimuleert tot dialoog, respect en participatie, en
bepaalt mee het maatschappelijk debat.
Centraal staat daarbij een duurzaam ontwikkelde en verantwoorde
levenskwaliteit, gebaseerd op zelfbeschikking.
HVV ontplooit haar werking in het kader van het Decreet sociaalcultureel volwassenenwerk van de Vlaamse Gemeenschap .

Verantwoordelijke en/of gemandateerde voor de ondertekening van de
informatienota:
Naam

Mario Van Essche

Functie

Voorzitter
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Verantwoordelijke voor informatie over ‘rechten en plichten van de organisatie en
de vrijwilliger’:
Naam

Gert De Nutte

Functie

Algemeen coördinator

Contactpersoon van de organisatie, te verwittigen bij ongevallen (kantooruren):
Naam

Ingrid Van Eyken

Functie

Secretariaatsmedewerker

Telefoon

03 233 70 32

Verantwoordelijke van de organisatie, te verwittigen bij ongevallen:
Naam

Gert De Nutte

Functie

Algemeen coördinator

Telefoon / gsm

03 233 70 32 / 0468 25 22 61

2.VERZEKERINGEN
2.1.Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie
Waarborg lichamelijke schade

tot € 12.394.676,24 (geïndexeerd;
basisindexcijfer december 1983)

Waarborg stoffelijke schade

tot € 619.733,81 (geïndexeerd; basisindexcijfer
december 1983)

Maatschappij

Baloise

Polis nummer

7.A60.527
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2.2.Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers
Waarborg lichamelijke schade

tot € 12.394.676,24 (geïndexeerd;
basisindexcijfer december 1983)

Waarborg stoffelijke schade

tot € 619.733,81 (geïndexeerd; basisindexcijfer
december 1983)

Opmerking: voor schade aan goederen
toevertrouwd aan vrijwilligers in het kader van
de activiteiten
Maatschappij

tot € 12.500,00 (vrijstelling € 300)

Polisnummer

7.A60.527

Baloise

2.3.Waarborg stoffelijke en lichamelijke schade van de vrijwilligers
Voorwerp waarborg

a)lichamelijke en/of stoffelijke schade bij
ongevallen tijdens de uitvoering van de
activiteiten of tijdens de verplaatsingen in het
kader van de activiteiten
b)schade bij ziekte en contaminatie opgelopen
als gevolg van het vrijwilligerswerk

Opmerking bij stoffelijke schade

a)is slechts gedekt voor zover ze samengaat met
lichamelijke schade
b)er is geen dekking voor de schade aan
voertuigen van welke aard ook
c)vrijstelling € 300

Omvang waarborg, per verzekerde en per
ongeval, ziekte of contaminatie

bij overlijden: € 12.000,00

bij blijvende invaliditeit: € 18.000,00
per kalenderdag bij tijdelijke ongeschiktheid,
vanaf de 31ste kalenderdag, in geval van
inkomensverlies: € 9,00
voor verplegingskosten: € 3000,00
voor stoffelijke schade: € 3000,00
Maatschappij

Baloise

Polisnummer

7.A60.527
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3.VERGOEDINGEN
De organisatie voorziet geen vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten, tenzij dit anders wordt
afgesproken. In dat geval wordt er een schriftelijke overeenkomst met de vrijwilliger afgesloten. De
maximumbedragen voor vrijwilligersvergoedingen (2016) zijn: € 32,71 per dag, € 1308,38 per jaar.

4.AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het
verrichten van vrijwilligerswerk.
Indien 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 de vrijwilliger niet aansprakelijk als het een toevallige en/of niet gewilde schuld
betreft.

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 (bv. monitoren bij mindervaliden …).

6.WEDERZIJSE 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, het
onderschrijven van de missie en doelstelling van de organisatie …

7.VERDERE INFORMATIE
Zie onder meer ook: http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving of
www.vrijwilligerswetgeving.be (vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk).
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