
INFORMATIE-NOTA

                 
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger                     

1.  Organisatie

Naam volkskunstgroep De Hovelingen–Viking

Adres Zonnelaan 2, 8470  GISTEL

Tel.nr 059 43 95 26

e-mail info@hovelingen.be

Sociale 
doelstelling

De beoefening, aanmoediging en het aanleren van Vlaamse en internationale 
(volks)dansen en volkskunst op diverse leeftijdsniveaus van kleuters tot 
volwassenen in een ontspannen sfeer.

Bijdragen tot een culturele en sociale vrijetijdsbesteding in een vriendengroep.

Ondersteunen en verspreiden van eigen volkskunst in de geest van een Europese 
eenheid in verscheidenheid als culturele ambassadeur van de eigen gemeente 
Gistel, provincie West-Vlaanderen, regio Vlaanderen. 

Samenwerkende initiatieven van gelijkaardige groepen ondersteunen.

Juridisch 
statuut

Feitelijke vereniging

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.

Naam Peter Jonckheere

Functie Voorzitter

Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.

Naam Benny Meyns

Functie Bestuurslid, Pers & communicatie

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

Naam An Vuylsteke - Martijn Laridon

Functie Secretariaat

Tel. - GSM 059 43 95 26

mailto:info@hovelingen.be


2.  Verzekeringen

Verplichte verzekering 

Waarborgen
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij Via VVKB - DANSKANT: Ethias verzekering

Polisnummer 45.016.351

Vrije verzekeringen

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 Via VVKB - DANSKANT: Ethias verzekering

Polisnummer 45.016.351

Waarborgen Rechtsbijstand op BA (polis “verenigingsleven”)

Maatschappij FIDEA n.v. Antwerpen  (via kantoor Vanbavinckhove, Koekelare)

Polisnummer AN/ 30.527.106-0000

3.  Vergoedingen

 De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

 De organisatie betaalt wel de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, na 
overleg en goedkeuring binnen het bestuur.
vb: aankoop materiaal voor de groep, huur bergruimte, website, promotie,…

 De groep investeert ook in opleiding en verdere uitbouw van de groep. Indien de vrijwilligers een 
kadervormingscursus volgen in functie van de groep, kan hierin een tussenkomst voorzien worden, 
na overleg in het bestuur.

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.



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 mindervaliden).

 Verzamelde informatie over leden ivm met sociale / medische gegevens vallen onder deze 
geheimhoudingsplicht.

 Gelet op de wet van de privacy van de persoonlijke levensfeer worden geen persoonlijke gegevens 
aan derden meegedeeld.

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,  . . .  , 
. . .


