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INFORMATIENOTA VRIJWILLIGERS 
 

 

 

1.  Organisatie 
 

Naam Transitie Scherpenheuvel-Zichem vzw 

Adres Martensstraat 27, 3271 Averbode 

Tel.nr 013/29 04 34 

e-mail transitie_scherpenheuvelzichem@live.be 

Sociale 
doelstel-

ling 

Het realiseren van een rechtvaardige overgang naar een duurzame en klimaatneu-
trale samenleving:  

- Het bewustmaken van burgers van de toenemende tekorten aan grondstof-
fen en hulpbronnen en klimaatverandering.  

- Het ondersteunen van burgers in hun streven naar een rechtvaardige tran-
sitie naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving  

- Het realiseren van lokale sociale en ecologische projecten.  
- Het betrekken van zoveel mogelijk mensen en verenigingen bij haar wer-

king.  
- De vzw schrijft zich in in de ruimere globale Transition Towns beweging 

Juridisch 
statuut 

VZW 

 

 

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

 

Naam Frank Van de Gehuchte 

Functie Voorzitter 

Tel. - GSM 0465 07 85 08 
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2.  Verzekeringen 
 
 

Verplichte verzekering: BA 

 

Verzekerden Organisatie, bestuurders, leden 

Waarborgen 
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid, Persoonlijke BA / BA vrijwilligers, 
Rechtsbijstand voor de BA 

Maatschappij DVV 

Polisnummer C-111608353 

 

 

Andere mogelijke verzekeringen: Vrijwilligersverzekering 

 

Verzekerden Vrijwilligers 

Waarborgen 
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uit-
voering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten 

Maatschappij Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 

Polisnummer GVV66801565 
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3.  Vergoedingen 
 

 
Kostenvergoeding conform artikel 10 van de Vrijwilligerswet 
 

Maak uw keuze uit één van onderstaande  mogelijkheden (schrappen wat niet past) 

 

• De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. 

 

• De organisatie betaalt een gewone forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de 

wettelijk vastgestelde maxima zoals bepaald in de vrijwilligerswet) voor: 

______________________________________________________________________ 

 

• de forfaitaire vergoeding wordt aangevuld met een km-vergoeding voor bewijsbare 

verplaatsingen in het kader van het vrijwilligerswerk, er wordt tot maximum 2000 

keer de km-vergoeding voor de wagen vergoed. 

•  de forfaitaire vergoeding wordt aangevuld met een km-vergoeding voor bewijsbare 

verplaatsingen in het kader van het vrijwilligerswerk hoofdzakelijk gericht op het 

vervoeren van mensen, zonder dat er een limiet geldt 

 

• De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, 

in volgende gevallen: 

o Deelnamekost aan een trefdag, studiedag of opleiding over transitie, duurzaam-

heid, 

o Vervoerskosten openbaar vervoer in het kader van:  

▪ een trefdag, studiedag of opleiding over transitie, duurzaamheid, 

▪ of bijeenkomst, vergadering Transitie Vlaanderen of Rescoop Vlaanderen, Re-

pair Café Vlaanderen 
 

 

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 
 

“Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dit dat je, omwille van de functie die je 

uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het recht 

hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Je kan dus informatie doorgeven aan collega’s en 

andere professionele medewerkers in de organisatie indien het belangrijk is voor het functi-

oneren van de dienst of organisatie.” 

 

 


