Informatieplicht vrijwilligerswet

Deze informatie is bestemd voor leden en niet-leden die meewerken aan de
organisatie of voorbereiding van een activiteit van De Gympies Keerbergen vzw.
1. Gegevens club
Naam:

De Gympies Keerbergen vzw

Adres:

Bakestraat 13a

Tel.:

015 55 59 61

E-mail:

bestuur@gympies.be

Juridisch statuut:

VZW

Doelstelling:
De vereniging heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al
haar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod
van diverse disciplines binnen de gymnastiek, en dit voor alle leeftijden. De
vereniging mag alle roerende en onroerende goederen of rechten, die voor de
verwezenlijking van haar doel noodzakelijk zijn, verwerven. Tevens mag zij
diverse evenementen inrichten die bijdragen tot een nauwer contact met haar
leden onderling, met hun familie, vrienden en relaties, alsook met alle
sportverenigingen of organisaties.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.
Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen,
enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij
werd opgericht.
De vereniging eigent zich het recht toe onderafdelingen te stichten en deel te
nemen aan andere sportactiviteiten. Dit alles in de meest ruime zin.
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2. Verzekeringsinformatie
Niet-leden
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van
de contractuele aansprakelijkheid
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: AIG Europe – polisnr. 2.009.845
Leden
Waarborgen waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van
de contractuele aansprakelijkheid
Persoonlijke ongevallen en rechtsbijstand
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: AIG Europe – polisnr. 2.009.845
3. Kostenvergoedingen
De club betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk dat verricht
wordt in het kader van een activiteit of de voorbereiding van een activiteit die
ingericht wordt door De Gympies Keerbergen vzw.
4. Geheimhoudingsplicht
Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven
in het hiernavolgend 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 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 deze geheimen bekend te maken, wordt gestraft
met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete
van honderd tot vijfhonderd frank”.

