INFORMATIE VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN JUDOCLUB BOECHOUT
Beste vrijwilliger,
Je verricht als (assistent-)trainer, begeleider,...vrijwilligerswerk bij: Judoclub Boechout VZW, een
vereniging met als onbaatzuchtig doel het onderrichten van judotrainingen. Overeenkomstig artikel
4 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers moeten wij jou als club
informeren over een aantal zaken, die je zal bondig zal terug vinden in dit document.
1. Verzekeringen
Als vrijwilliger (of je nu aangesloten bent bij de Vlaamse Judofederatie of niet) ben je via de VJF
verzekerd bij Ethias voor alle lichamelijke ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor
ongevallen en schade aan derden tijdens alle activiteiten van de club (trainingen, competitie,
uitstappen, judokamp,...), alsook tijdens de verplaatsingen van en naar de activiteit.
Zie voor meer informatie:
http://judoclubboechout.be/sites/default/files/bijlagen/pagina/ethiasverzekeringspolis.pdf

2. Vergoeding
Als vrijwilliger wordt je niet betaald voor jouw diensten aan de club. We voorzien wel in een
forfetaire onkostenvergoeding voor elke vrijwilliger. De omvang hiervan per vrijwilliger wordt
jaarlijks door het bestuur bepaald zonder het wettelijk voorziene maximum te overschrijden. Bij de
betaling van deze forfetaire vergoeding wordt rekening gehouden met eventuele
verplaatsingskosten.
3. Geheimhoudingsplicht
Alle vrijwilligers van Judoclub Boechout zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals
vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek en leven deze na. Concreet betekent dit dat de
vrijwilliger het beroepsgeheim respecteert. Dit houdt in dat de vrijwilliger alle privacygevoelige
informatie, die hij door deelname aan de vrijwilligerswerking vergaart, zowel over de
bewoners/cliënten en hun familie, partner en omgeving als over medevrijwilligers met uiterste
discretie zal behandelen. Ook na het beëindigen van het vrijwilligerswerk in de organisatie geldt de
geheimhoudingsplicht.
4. Meer informatie
Als je nog vragen hebt over jouw rechten en plichten als vrijwilliger, kan je terecht op
http://www.vrijwilligerswetgeving.be
Je kan ook steeds terecht bij Pieter voor vragen over de vrijwilligerswet of bij Patrick voor vragen
over de verzekeringen.

