Informatienota Velt vzw
Bedoeld ter informatie van vrijwilligers die bij Velt actief zijn

1. Organisatie
Naam

Velt vzw

Adres

Uitbreidingstraat 392C
2600 Berchem

Telefoon

03 281 74 75

e-mail

info@velt.be

Velt is een ongebonden, pluralistische vereniging van personen die zich
actief inzetten voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader
van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken komt Velt op voor
Sociale
biodiversiteit en voor een energie- en grondstoffenzuinig productie- en
doelstelling consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden. Leden van Velt
dragen daaraan bij door in hun eigen omgeving betekenis te geven aan
ecologisch leven, tuinieren en koken, en door samen te werken in publieke
activiteiten.
Juridisch
Vereniging zonder winstoogmerk, vzw
statuut
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.
Naam

Stijn Overloop

Functie

Directeur

Telefoon

tel. 0476 41 00 15

e-mail

stijn.overloop@velt.nu
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2. Verzekeringen

Verplichte verzekering
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Axa-verzekeringen, Troonplein 1, 1000 Brussel,
Maatschappij
Makelaar: IC-verzekeringen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Waarborgen

Polisnummer 730442503024
Vrije verzekeringen
Waarborgen

Individuele ongevallen met lichamelijke schade

Maatschappij

Axa-verzekeringen, Troonplein 1, 1000 Brussel,
Makelaar: IC-verzekeringen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Polisnummer 730442503024
Rechtsbijstand bij risico burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering
van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger
Axa-verzekeringen, Troonplein 1, 1000 Brussel,
Maatschappij
Makelaar: IC-verzekeringen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Waarborgen

Polisnummer 730442503024

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in
volgende gevallen:
 een onkostenvergoeding voor verplaatsingen in opdracht van het nationale of het
provinciale niveau van de vereniging. Daarbij gaat de voorkeur naar openbaar vervoer.
De kilometervergoeding wordt bepaald door het Bestuur en meegedeeld via het Velt
Beweegt.
 onkostenvergoeding voor materiaal aangekocht in naam en voor rekening van de
vereniging.
4. Aansprakelijkheid
De organisatie 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 en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt.
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5. Geheimhoudingsplicht
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".
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in
gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij andersvaliden).
Vrijwilligers die zich inzetten voor Velt vzw houden zich aan een zekere ‘deontologische code’.
Informatie die Velt vzw aanbelangt en die als ‘gevoelig’ beschouwd kan worden, dient door de
vrijwilliger discreet behandeld te worden. Teksten die Velt vzw laat circuleren en die
desgevallend ook naar de vrijwilligers worden gestuurd, en die voor puur intern gebruik zijn,
mogen niet aan derden worden doorgegeven, op welke wijze dan ook. De vrijwilliger stelt zich
loyaal op ten aanzien van de werking.
6. Wederzijdse rechten en plichten
Velt wil via haar vrijwilligersstructuren velen de kans bieden om vrijwilligerswerk te doen.
Vrijwillige medewerkers zijn leden die zich onbezoldigd in georganiseerd verband naar eigen
vermogen inzetten voor de realisatie van de missie van Velt.
VRIJWILLIGE MEDEWERKERS: RECHTEN
 De Vereniging ondersteunt en begeleidt de vrijwillige medewerker door het organiseren
van kadervorming, door middel van professionele ondersteuning en via het ter
beschikking stellen van interne communicatiemiddelen.
 De vrijwillige medewerker wordt betrokken in de werking van de Vereniging doordat
hij/zij zich kandidaat kan stellen voor het mandaat van werkend lid, voor
bestuursmandaten in de Vereniging en in de geledingen. Verder heeft hij/zij toegang tot
de activiteiten die voor de vrijwillige medewerkers worden georganiseerd.
 De vrijwillige medewerker kan actief zijn in verschillende geledingen (afdelingen en/of
thematische werkgroepen en/of provinciaal samenwerkingsverband), maar kan slechts
in één afdeling als lid meetellen.
 De vereniging heeft een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en een
individuele ongevallenverzekering afgesloten, zie hoofdstuk 2
 Vergoedingen: zie hoofdstuk 3
VRIJWILLIGE MEDEWERKERS: PLICHTEN
 De vrijwillige medewerker dient lid te zijn van de Vereniging, tenzij het gaat om
occasionele vrijwillige helpers bij activiteiten.
 De vrijwillige medewerker onderschrijft de missie, de statuten en het huishoudelijk
reglement van de Vereniging.
 Discretieplicht: vrijwillige medewerkers en werkende leden zijn gehouden tot discretie
ten overstaan van persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader
van hun vrijwilligerswerk en tegenover derden wat betreft de werking van de vereniging.

Datum laatste wijziging: 1 augustus 2021
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