ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS
1. Gegevens organisatie
-

Naam organisatie : Koninklijke Sportvereniging Wiel in Wiel
Juridisch statuut : VZW
Zeteladres : Oudenaardestraat 15, 8570 Vichte
Ondernemingsnummer: BE 0864.682.744
Rechtspersonenregister: Gent afdeling Kortrijk
Telefoonnummer en eventueel emailadres : Kerkdreef 28@telenet.be
Website: www.textielprijsvichte.be
Omschrijving doelstelling : organisatie wielerwedstrijden

2. Verzekeringen
3.1. De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering
van de contractuele aansprakelijkheid.
o Naam verzekeringsmaatschappij : Baloise (makelaar Waranz BV)
o Polisnummer : 7.155.451
3.2. De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten :
-

Omschrijving gedekt risico : lichamelijke schade die geleden is door de
gekende vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten en voor ziekten
opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit.
o Naam verzekeringsmaatschappij : KBC (makelaar Waranz BV)
o Polisnummer :37961074

-

Omschrijving gedekt risico : rechtsbijstand
o Naam verzekeringsmaatschappij : KBC (makelaar Waranz BV)
o Polisnummer : 37961074

3. Kostenvergoedingen : aankruisen wat van toepassing is
De organisatie kan aan de vrijwilliger een forfaitaire kostenvergoeding
betalen ten bedrage van max 35€ per dag. De organisatie betaalt tevens

een kostenvergoeding op basis van effectief gemaakte kosten. Het betreft
een vergoeding voor reële vervoerskosten waarvan het
bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd.
4. Discretieplicht – Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger is gehouden tot een discretieplicht. Dit is de verplichting om geen
gegevens vrij te geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis
van te nemen.
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, het decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die
geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar
tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot duizend euro of met één
van die straffen alleen.
De organisatie moet bepalen
geheimhoudingsplicht valt.
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Vrijwilligers mogen omwille van wettelijke rechtvaardigingsgronden afwijken van
voormelde geheimhoudingsplicht en dit in geval van ernstig en dreigend
gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een minderjarige of van een
kwetsbaar persoon.
5. 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.
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