ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS/MEDEWERKERS

1.

2.

Gegevens van de vrijwilliger/medewerker:
a.

Naam

…………………………………………………………………..………….

b.

Adres

………………………………………………………………….…………..

Omschrijving van het vrijwilligerswerk – De vrijwilligerstaken omvatten
a.
b.

3.

Verzekeringen - De vereniging heeft de volgende verzekeringen afgesloten :
a.
b.

4.

Burgerlijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid):
AG Insurance 3-99523744 (Heemkunde Gouw Antwerpen)
Lichamelijke ongevallen: AG Insurance 3-99523744 (Heemkunde Gouw Antwerpen)

Kostenvergoedingsregeling
a.
b.

c.

d.
5.

Ondersteuning bij de voorbereiding en organisatie van activiteiten van de vereniging
Administratieve werkzaamheden voor de vereniging

De vereniging betaalt een vergoeding op basis van de effectief gemaakte kosten
waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de vereniging wordt overhandigd.
Vervoerskosten worden vergoed tot een maximum van 2.000 km per jaar. De forfaitaire
km-vergoeding bedraagt 0.3 € per km. Een lijst met de verplaatsingen en het doel ervan
wordt overhandigd door de vrijwilliger/medewerker.
Eventueel kan de vereniging een forfaitaire kostenvergoeding toekennen. Deze
vergoeding wordt vastgelegd in een afzonderlijke nota, die integraal deel uitmaakt van
deze organisatienota. De forfaitaire kostenvergoeding wordt bepaald op basis van de
kleine vergoedingsregeling (artikel 4 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten
van vrijwilligers), zie document “Verklaring op eer”.
De vergoeding wordt gestort op bankrekening …………………

Geheimhoudingsplicht - De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien van dewelke 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 vereniging is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de
vrijwilliger/medewerker aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van
vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of een eerder gewoonlijk dan
toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger/medewerker.

Opgemaakt te ‘s-Gravenwezel op ……………
Handtekening vrijwilliger/medewerker

Handtekening De Drie Rozen vzw

De Drie Rozen vzw
Kerkstraat 41-45, 2970 ‘s-Gravenwezel

