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Zwevegem, 04/12/2006
INFORMATIENOTA voor VRIJWILLIGERS
Ingevolge de wet op de rechten van de vrijwilligers, moeten de organisaties die beroep
doen op vrijwilligers, aan een aantal verplichtingen voldoen.
Ook onze school doet bij de organisatie van diverse activiteiten beroep op vrijwilligers.
Langs deze weg willen wij U als vrijwilliger informeren over de afgesloten verzekeringen,
en over de omvang van uw rechten als vrijwilliger.
Organisatie
Het onderwijs in onze school wordt georganiseerd door het schoolbestuur, zijnde de VZW
KATHOLIEK ONDERWIJS ZWEVEGEM, waarvan de zetel gevestigd is te Zwevegem,
Deerlijkstraat 34, en met als ondernemingsnummer 453.903.877.
Het doel van de VZW luidt als volgt:
“ Art. 3
§1
De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk,
de opvoeding en vorming van de jeugd in christelijke geest te realiseren, door het
organiseren, besturen en steunen van vrij katholiek onderwijs en van alle voorzieningen
die hiermee verband houden.
§2
Het confessioneel katholiek karakter van dit doel in overeenstemming met de
richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid, is een ontbindende voorwaarde van
onderhavige maatschappelijke overeenkomst.
§3
De VZW kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstelling,
met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de
grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig
zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende
doelstelling.”
Aansprakelijkheid
Als U als vrijwilliger schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van uw opdracht, is het
schoolbestuur hiervoor verantwoordelijk.
Als vrijwilliger bent U zelf verantwoordelijk in de volgende gevallen:
 Schade veroorzaakt ingevolge bedrog
 Schade veroorzaakt ingevolge een zware fout
 Schade veroorzaakt door lichte fouten, indien deze meermaals voorkomen.
In deze laatste gevallen kunt U zelf aangesproken worden in vergoeding van de schade,
en zal U uw eigen schade zelf dienen te dragen.

Verzekering
Het schoolbestuur heeft voor de aansprakelijkheid van de vrijwillige medewerkers een
verzekeringspolis afgesloten bij KBC verzekeringen.
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de
vrijwilligers.
Ook de lichamelijke schade van de vrijwilligers, alsmede de schade aan hun auto bij
verplaatsingen in opdracht van de school, is door het schoolbestuur verzekerd in een
polis die eveneens werd afgesloten bij KBC verzekeringen.
Deze verzekering dekt de schade die de vrijwilligers lijden ingevolge een ongeval op
school tijdens de activiteiten als vrijwilliger, ook de verplaatsingen naar deze activiteit
vallen binnen bepaalde grenzen onder deze verzekering.
Een kopie van deze beide polissen ligt ter inzage op het secretariaat.
Vergoedingen
Voor de activiteiten die U als vrijwilliger uitvoert op onze school, wordt U niet vergoed.
Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger die vertrouwelijke informatie verneemt tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk, is verplicht deze informatie te allen tijde geheim te houden.
In alle gevallen vragen wij U een zekere discretie in acht te nemen over alle zaken die de
werking van de school aangaan.
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