ORGANISATIENOTA
Basketbalclub BBC Wuustwezel vzw
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger
1. Organisatie
Naam

Basketbalclub BBC Wuustwezel vzw

Adres

Maatschappelijke zetel: Rijsvennenstraat 45, 2990 Wuustwezel
Activiteiten en correspondentie: Slijkstraat 5, 2990 Wuustwezel

Tel.nr

Maatschappelijke zetel: 03/669.75.67
Activiteiten en correspondentie: 03/690.46.38

e-mail

ron.meeusen@scarlet.be

Sociale
doelstelling

Juridisch
statuut

De vereniging heeft als doel voor Wuustwezel en omstreken de beoefening van sport in het
algemeen en van de basketbalsport in het bijzonder te bevorderen en te organiseren:
faciliteiten te ontwikkelen en aan te bieden voor sportieve activiteiten, zowel individueel als in
groepsverband,
stimuleren van elk sportief initiatief,
trainingen, recreatie- en competitiewedstrijden en opleidingen te organiseren,
kortom alle activiteiten ontwikkelen die daarmede verband kunnen houden.
Hierbij kan zij zich aansluiten bij bestaande bonden, zoals de Vlaamse Basketballiga (VBL) en de
Antwerpse Vereniging voor Vriendenclubs (AVVV), het Handelsverbond en eventuele andere.
Hiertoe kan zij deelnemen aan of manifestaties van allerlei aard organiseren en inrichten ter
sponsoring of ondersteuning, zowel financieel als ter promotie of ondersteuning, van voormelde
activiteiten.

Vereniging zonder winstoogmerk - VZW

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam

Walter Van Dongen

Functie

Voorzitter

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

Walter Van Dongen

Ron Meeusen

Functie

Voorzitter

Secretaris

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

Ron Meeusen

Functie

Secretaris

Tel. - GSM

03/669.75.67

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de
organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij

Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

Polisnummer

03/66.175.293/01

03/99.525.240.02

Vrije verzekeringen
Waarborgen

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

Maatschappij

Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

Polisnummer

03/99.525.240.02

3. Vergoedingen
De organisatie voorziet voor sommige taken een beperkte vergoeding of compensatie voor de vrijwilligersactiviteiten,
afhankelijk van de aard en de frequentie van de taak. Deze vergoedingen worden betaald als een forfaitaire vergoeding op
jaarbasis (rekeninghoudend met de wettelijk vastgestelde maxima). Voor alle vrijwillige medewerkers kan een regeling
worden getroffen voor de betaling van de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.
De permanente taken waarvoor een vergoeding mogelijk is:
algemeen management
boekhouding
secretariaat
stockbeheer
kantinebeheer
tapverantwoordelijke in kantine
tappen in kantine
schoonmaak
coördinatie grote activiteiten
taken vervullen grote activiteiten
beheer, onderhoud en herstelling van materialen, lokalen
training en coaching
begeleiding/peterschap van jongere spelers
vervoer spelers naar wedstrijden
ploegverantwoordelijke
basistaken tijdens wedstrijden: tafelfunctie, terreinverantwoordelijke, inkomtafel
Voor alle ad hoc medewerkers die sporadisch helpen, kan een vergoeding in natura worden voorzien, vooral in de vorm van
consumptiebonnen.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger 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. Geheimhoudingsplicht
Volgens 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 van 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 die geheimen bekend te maken, worden gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van
geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

6. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij
conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing. Elke vrijwillige
medewerker kan op eenvoudig verzoek statuten van de vzw ontvangen. Elke vrijwillige medewerker krijgt een kopie van het
huishoudelijk reglement en de periodieke werkplanning. Indien nodig, zal er voor specifieke taken een opleiding of
begeleiding worden voorzien.
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge
afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld. Alle medewerkers moeten zich houden aan de
afspraken in de statuten, het huishoudelijk reglement en de verslagen van de algemene vergadering, de bestuursraad en de
sportraad van de vzw.

7. Algemene organisatienota
Deze organisatienota is algemeen van aard en geldt dus voor alle vrijwillige medewerkers van de vzw. De organisatienota
kan worden gedownload op de webstie www.bbc-wuustwezel.be. Elke vrijwillige medewerker kan een kopie van deze
organisatienota aanvragen die persoonlijk, per post of via e-mail zal worden bezorgd.

voor Basketbalclub BBC Wuustwezel vzw
Datum: 28 januari 2010
Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie:
Walter Van Dongen
Voorzitter

