INFORMATIE
zoals bepaald in hoofdstuk 3 van de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van vrijwilligers

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie
Naam

Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool Vincentius
Instellingsnummer bij het Departement Onderwijs : 7997

Adres

Horendonk 265 te 2910 Essen

Tel.nr

03 667 54 91

e-mail

secretariaat@vinho.be

Sociale
doelstelling

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het
inrichten, besturen en bevorderen van het katholiek onderwijs en
opvoeding in al zijn vormen. Zij mag eveneens alle activiteiten
ondernemen die dit doel kunnen bevorderen, zoals naschoolse of
parascolaire, algemeen educatieve, recreatieve of culturele activiteiten.
In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere economische
activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan
uitsluitend besteedt wordt aan het doel.

Juridisch
statuut

De GVGB Vincentius maakt deel uit van de KOBA Noorderkempen vzw
met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Nooitrust 4. Het
ondernemingsnummer van de vzw is 0447 910 861

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

De heer Jan Van den Bergh

Functie

Gemandateerde KOBA Noorderkempen vzw

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

Mevrouw Eva Uytdewilligen

Functie

Directeur

Tel. - GSM

03 667 54 91

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

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

Maatschappij IC Verzekeringen, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel
Polisnummer Contract 11/15291240441 (P00407/3)

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 IC Verzekeringen, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel
Polisnummer Contract 11/15291240441 (P00407/3)

Waarborgen

Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij IC Verzekeringen, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel
Polisnummer Contract 11/15291240441 (P00407/3)

Waarborgen

Omnium opdrachten

Maatschappij IC Verzekeringen, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel
Polisnummer Contract 6228927650082 (P00407/3)

3. Vergoedingen
•

Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de
activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald. Onze school
voorziet geen enkele vergoeding, tenzij individueel en in zeer uitzonderlijke
omstandigheden anders overeengekomen.

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.

5. Geheimhoudingsplicht
Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van
hun activiteiten. Vooral als een vrijwilliger werkt in de hulpverlening (Tele-onthaal, de
jongerentelefoon, …) kan dit gemakkelijk voorkomen. Als vrijwilliger ben je dan verplicht
om deze informatie geheim te houden. De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 van
het strafwetboek (zie hieronder), geldt in principe niet als je op vrijwillige basis werk
verricht voor de school.
"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 euro".

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, . . . , . . .

Datum: 1 september 2018
Handtekening van de verantwoordelijke
van de organisatie:
(getekend)
Jan Van den Bergh

Tekst voor op de website / schoolbrochure / nieuwsbrief.
De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent
dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten
voldoen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van
vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders en nog vele anderen. Langs deze weg
willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering e.d.
Alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn, vindt u terug op onze
website en in de bijlagen aan de schoolbrochure. U kan de informatie ook bekomen op het
secretariaat van onze school.

