Informatie in het kader van de
vrijwilligerswet.
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger
1. Organisatie
Naam

VZW Katholieke Werken van Tereken

Adres

Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas

Tel.nr

037761107

e-mail

verdonck.m@telenet.be

Sociale
doelstelling

De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de opbouw van de
christelijke geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken door onder meer
het steunen van onderwijs en welzijnszorg, alsook van de verenigingen
en activiteiten van alle aard die de religieuze, culturele en sociale
ontwikkeling van de bevolking nastreven.
Het katholieke karakter is een wezenlijk element van de vereniging.

Juridisch
statuut

VZW

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam

Thierens André

Functie

Penningmeester

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

Thierens André

Functie

Penningmeester

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

Marc Verdonck

Functie

Voorzitter

Tel. - GSM

037769613

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

Maatschappij /
Polisnummer

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de
contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Dekenale polis:
Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers, aangevuld met een
verzekering Rechtsbijstand
FORTIS AG 03/99.528.888/02
Polissen VZW Katholieke Werken:
BA Objectieve:
ZELIA / 44008769512
BA Uitbating:
WINTERTHUR EUROPE / 705510101
BA Bestuurders PW/KF/KO: WINTERTHUR EUROPE / 5810364
Brand: (Schoolstraat 270, zaal) DEXIA INSURANCE BELGIUM / 1458446
Brand: (Schoolstraat 270, café) DEXIA INSURANCE BELGIUM / 1458447
DEXIA INSURANCE BELGIUM / 1458448
Brand: (Kiemerstraat)
DEXIA INSURANCE BELGIUM / 1458449
Brand: (Tereken 1-3)

Vrije verzekeringen

Waarborgen

Maatschappij /
Polisnummer

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen
tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van
de activiteiten
Dekenale polis:

FORTIS AG 03/99.105.013/02.

Polis VZW Katholieke Werken:
AO Gemeen recht:
WINTERTHUR EUROPE / 70550254

3. Vergoedingen
De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt
bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwiliger 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.

Datum: 17 febriari 2017
Getekend André Thierens
penningmeester

