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INFORMATIE-NOTA VRIJWILLIGERSWERK 
 
 
 
1.  Organisatie 
 

Naam Koninklijke WillebroekseTurnVereniging vzw 

Maatschappelijke 
zetel 

 
Groene Laan 34 bus 301 te 2830 Willebroek 
 

Tel. - GSM 0476 – 44 79 39 

e-mail info@kwtv.be 

Sociale 
doelstelling 

 
De vereniging heeft tot doel het bevorderen en promoten van de 
lichamelijke opvoeding, hoofdzakelijk gebruikmakend van de 
turnsport en dit voor een zo ruim mogelijke doelgroep 
 

Juridisch statuut VZW 

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

Naam Erik Callaerts 

Functie Secretaris 

Tel. - GSM 0476 – 44 79 39 

 
2.  Verzekeringen 
 

Persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 

Waarborgen 

De verzekering persoonlijke ongevallen (PO) is geldig voor alle leden en 
alle niet-leden bij sportpromotionele activiteiten of op de weg naar en 
van de activiteit. 
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is geldig voor de club, 
de leden van de club, de vrijwilligers niet-leden en de niet-leden bij 
sportpromotionele activiteiten. 

Maatschappij Ethias nv, Rue des Crousiers 24 te 4000 Luik 

Duur 1 jaar – Is inbegrepen in het lidgeld. 

Polisnummer 45.262.250 
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Bijkomende verzekering: Verzekering der contractuele aansprakelijkheid 
 

Waarborgen 

Deze polis waarborgt de burgerlijke, contractuele en/of extracontractuele 
aansprakelijkheid welke kan ten laste gelegd worden van de 
verzekeringnemer en zijn aangesloten clubs, hun organen in de 
uitoefening van hun mandaat en de aangestelden en andere 
medewerkers in de uitoefening van hun functies uit hoofde van schade 
veroorzaakt door een ongeval: 
- Aan de ingebruikgenomen gebouwen met het oog op de organisatie van 
de verzekerde activiteit; 
- Aan het materiaal en de voorwerpen van gelijk welke aard welke zich 
bevinden in voornoemde gebouwen en door de verhuurder ter 
beschikking gesteld worden van de verzekerden. 
Deze polis dekt geenszins de burgerlijke aansprakelijkheid die, uit hoofde 
van schade veroorzaakt aan derden, ten laste gelegd kan worden van de 
verzekeringnemer en zijn clubs voortspruitend uit de organisatie van hun 
activiteiten. 
De waarborg is beperkt tot 12 500,00 euro per schadegeval. 

Maatschappij Ethias nv, Rue des Crousiers 24 te 4000 Luik 

Duur Van 2-12-2016 tot en met 5-12-2016 (Turngala 2016) 

Polisnummer 45.188.729 

 
Verzekering: brand 

 

Waarborgen 

Brand en aanverwante gevaren 
Waterschade en stookolieschade 
Storm – hagel – sneeuw- of ijsdruk 
Glasbreuk 
Natuurrampen 

Maatschappij Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen 

Duur 13 november tot 13 november jaar nadien 

Polisnummer 2741908 

 
3.  Vergoedingen 

De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, 
in volgende gevallen:  vervoerskosten, aankopen materiaal of sportbenodigdheden 
enkel na toestemming raad van bestuur en mits overhandiging van de juiste 
bewijsstukken.  De vrijwilliger vult hiervoor een onkostennota in die binnen de twee 
maand na aankoop of prestatie dient overhandigd te worden aan de penningmeester. 
Alle bewijsstukken zoals kasticketten en/of aankoopfacturen dienen bijgevoegd te 
worden aan de onkostennota. 

 
4.  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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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 

Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader 
van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, 
niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou 
moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met 
gevangenisstraf en een geldboete. 
 
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". 

 
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. 

 
 
Heb je vragen, de secretaris helpt je verder. 
 
 
 
Erik Callaerts 
Secretaris KWTV-Willebroek 
Groene Laan 34 bus 301 
2830  Willebroek 
Tel.: 0476 44 79 39 
Mail: info@kwtv.be 
 
 

 
 

Datum: 03/12/2016 
 


