Vereniging Voor Solidariteit vzw

INFORMATIENOTA
1. Organisatie

Naam

Vereniging voor Solidariteit

Adres

Lombardenstraat 28, 2000 Antwerpen

Tel.nr

+32 3 229 04 10

e-mail

info@santegidio.be

Sociale
doelstellin
g

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk
behoeftigen bij te staan op materieel, cultureel, sociaal en humaan
vlak, haar leden te vormen met het oog op een efficiënt hulpbetoon
en het publiek bewust te maken van de problematiek van de
kansarmen uit onze samenleving.

Juridisch
statuut

VZW

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

Annemarie Pieters

Functie

Verantwoordelijke HRM - Financiën

Tel. - GSM 03 229 04 10

2. Verzekeringen

Ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de
contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
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 AG Insurance
Polisnummer 99574593

3. Vergoedingen
De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten,
behoudens in uitzonderlijke gevallen.
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In deze uitzonderingsgevallen zal de organisatie een vrijwilligersovereenkomst opstellen
met de vrijwilliger en een gewone forfaitaire vergoeding betalen, rekening houdend met
de wettelijk vastgestelde maxima zoals bepaald in de vrijwilligerswet.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout 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. Discretieplicht
Een vrijwilliger heeft discretieplicht en mag gegevens waarvan hij kennis heeft vanuit zijn
vrijwilligerswerk niet doorgeven aan derden, tenzij aan diegenen die het recht hebben
om hiervan op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die de vrijwilliger ontvangt
van cliënten of patiënten, maar ook om informatie over de organisatie waar de
vrijwilliger is ingeschakeld. Het is de vrijwilliger toegestaan om informatie te delen met
collega-vrijwilligers en andere professionele medewerkers in de organisatie indien dit
belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren van de dienst of organisatie.
In deze organisatie geldt voor de vrijwilliger eveneens het beroepsgeheim, 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, het decreet of de
ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te maken, worden gestraft
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met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot
duizend euro of met een van die straffen alleen.”
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan op een vrijwilliger slaan in
gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.
Hierbij geldt eveneens artikel 458bis Sw.(melding bij Procureur des Konings in geval van
ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een minderjarige of
van een kwetsbare persoon).
6. Wederzijdse rechten en plichten / non-discriminatie, respect fysieke
integriteit etc.
Vrijwilligers die in contact komen met personen bij de uitvoering van hun
vrijwilligerswerk, moeten zich respectvol gedragen en zich onthouden van elke daad die
een psychosociaal risico inhoudt, met inbegrip van daden van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden
met discriminatie zoals leeftijd, geloof of levensbeschouwing, een handicap, sociale
afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid.

7. Cumul met bepaalde uitkeringen van de overheid

De vrijwilliger die een uitkering geniet (bv. arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, …) dient
voorafgaandelijk aan de start van zijn vrijwillig engagement de nodige stappen te
ondernemen opdat hij/zij deze uitkering kan cumuleren met vrijwilligerswerk. In
bepaalde gevallen kan het vrijwilligerswerk immers niet toegelaten zijn, of kan het
onderworpen zijn aan bepaalde formaliteiten. De vrijwilliger dient zich te richten tot de
instelling waarvan hij/zij een uitkering geniet.

8. Privacy van vrijwilligers

Vereniging voor Solidariteit vzw hecht veel waarde aan de bescherming van
persoonsgegevens en het respect voor de privacy. In de Privacyverklaring, die ook terug
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te vinden is op www.santegidio.be, staat vermeld hoe de organisatie omgaat met de
persoonsgegevens van de vrijwilliger. De organisatie handelt conform de toepasselijke
wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn
werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke
uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door
de organisatie met zijn/haar gegevens.

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 en de omgang met derden.

Datum:

Voor de organisatie

Voor de vrijwilliger
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