INFORMATIENOTA KVG-VORMING VZW
juli 2006

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER
1. Organisatie
Benaming: KVG-Vorming
Adres: Arthur Goemaerelei 66 2018 Antwerpen
Tel. 03/216 29 90
Mailadres: Vorming@kvg.be
Juridisch statuut: VZW
Sociale doelstelling:
Ekseeko is een deelwerking van KVG en heeft tot doel personen met een handicap en hun
omgeving te verenigen om hun ontmoeting, vorming, cultuur en informatie aan te bieden en
hun de kans te bieden om zich sociaal in te zetten. De vereniging wordt gedragen door
vrijwilligers met en zonder handicap. Zij werkt aan belangenverdediging, bewustmaking en
mentaliteitsverandering en richt zich zowel tot het individu, tot de samenleving, als tot de
overheid.
Alle vrijwilligers van EKSEEKO staan achter de visie van KVG.
KVG vertrekt vanuit de idee dat iedereen recht heeft op een plaats binnen de maatschappij:
inclusie. De vereniging werkt vanuit christelijke inspiratie en laat zich leiden door het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen
De burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie
Maatschappij
Fidea NV
Polisnummer
AN/30.526.090-0000
Vrije verzekeringen
Waarborgen:
- De polis 'burgerlijke aansprakelijkheid is uitgebreid met de volgende waarborgen:
* de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers en van alle deelnemers aan activiteiten
van de vzw en haar afdelingen
* rechtsbijstand voor betwiste schadegevallen vanuit deze verzekering
* Toevertrouwde voorwerpen
- Er is een polis persoonlijke ongevallen voor vrijwilligers voor lichamelijke schade, geleden
door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de
activiteiten. Deze polis geldt voor activiteiten die georganiseerd worden door EKSEEKO, de
rechtsbijstand is verzekerd
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3. Vergoedingen
Vrijwilligerswerk is onbetaalde arbeid. De vzw kan gemaakte vervoersonkosten terugbetalen
voor vrijwilligers die rechtstreeks voor de vzw werken. Andere onkosten kunnen betaald
worden mits goedkeuring van de raad van bestuur.
De besturen van de regionale structuren en van de afdelingen bepalen zelf in onderling
overleg of en eventueel in welke omstandigheden ze een onkostenvergoeding betalen aan
hun vrijwilligers. De vervoersonkosten voor eigen vervoer mogen het wettelijk barema niet
overschrijden.
4. Aansprakelijkheid
De organisatie KVG-Vorming vzw 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 of zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt. Uiteraard is de vrijwilliger zelf aansprakelijk voor strafrechtelijke feiten.
5. Geheimhoudingsplicht
Wanneer iemand persoonlijke informatie doorgeeft aan een vrijwilliger, mag deze niet
doorgegeven worden aan anderen zonder toestemming van de betrokkene. Alle vrijwilligers
zijn immers gehouden aan de geheimhoudingsplicht (artikel 458 van het strafwetboek 1)
Vrijwilligers die twijfelen of een specifieke kwestie onder de geheimhoudingsplicht valt of
niet, kunnen hierover contact opnemen met de vormingswerker op het provinciaal
secretariaat of met een stafmedewerker of de directeur op het algemeen KVG-secretariaat.
De privacy van de betrokken persoon zal dan nog gegarandeerd worden.
6. Over wederzijdse rechten en plichten
De beroepskrachten van KVG-Vorming vzw ondersteunen de vrijwilligers in de uitvoering van
hun opdracht. De vrijwilligers voeren de overeengekomen taken zo goed mogelijk uit.
Wanneer ze door onvoorziene omstandigheden hun afspraken niet kunnen nakomen,
verwittigen ze zo vlug als mogelijk de verantwoordelijke van de activiteit of werking.
De manier waarop KVG-Vorming vzw samenwerkt met een afdeling, is vermeld in de
'samenwerkingsovereenkomst' die elke vrijwilliger kan opvragen.
De polis persoonlijke ongevallen van KVG-Vorming vzw sluit specifieke gevaarlijke sporten
uit. Daarom mogen afdelingen deze activiteiten niet organiseren.
Elke afdeling stelt de informatienota ter beschikking van alle vrijwilligers van de afdeling.
-

de regeling voor onkostenvergoeding die in de afdeling bestaat: enkel gemaakte
kosten voor activiteiten die aangetoond worden met een kasbon of factuur worden
terugbetaald.

1artikel 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.
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-

KVG-Vorming vzw heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. De
franchise voor die verzekering is ten laste van de afdelingskas.KVG-Vorming vzw heeft
een verzekering afgesloten die de schade aan 'toevertrouwde voorwerpen' dekt.
Afdelingen mogen enkel gebruik maken van toevertrouwde voorwerpen indien ze zich
engageren om de franchise, die momenteel 250 euro bedraagt, bij eventuele schade te
betalen vanuit de afdelingskas

7. Informatie specifiek voor de KVG-afdeling
KVG-afdeling Ekseeko
is verzekerd voor persoonlijke ongevallen van vrijwilligers en deelnemers via de verzekering
van KVG-Vorming vzw
chauffeurs zijn omnium verzekerd van en naar een activiteit en als ze leden en/of vrijwilligers
vervoeren.
- Fidea

Onkostenregeling
1. Vrijwilligers betalen niet. Soms wordt voor dure tickets een bijdrage gevraagd.
2. Vrijwilligers betalen (meestal) zelf drank of eten tijdens activiteiten
3. Enkel onkosten zoals aankopen voor een activiteit, huur van een zaal of
vervoersonkosten worden terugbetaald als deze bewezen worden met een
aankoopbon of factuur.
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