ORGANISATIENOTA
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger
1. Organisatie
Naam

Programma vzw Cultuurcentrum Belgica

Adres

p.a. Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde

Tel.nr

052 20 26 40

e-mail

info@ccbelgica.be
1.

2.
3.
Sociale
doelstelling

4.
5.
6.
7.

Juridisch
statuut

CC Belgica continueert het kunstaanbod en prikkelt met dit gediversifieerd aanbod
een breed regiopubliek. Een specifieker kunstaanbod wordt gerealiseerd via formats
die aansluiting vinden bij een specifieker publiek.
Door verdieping van het gepresenteerde kunstaanbod verduidelijkt CC Belgica zijn
programmakeuzes voor het publiek.
Via stimulansen tot coproductie bij het publiek garandeert CC Belgica een interactie
tussen het kunstaanbod en het publiek.
CC Belgica stimuleert ontmoetingskansen tussen het publiek en specifieke
doelgroepen worden op geïntegreerde wijze betrokken bij de werking.
Exploratie van de eigen infrastructuur als semi-publieke ruimte optimaliseert
ontmoetingskansen en contacten met een nieuw publiek.
Intergemeentelijke en intragemeentelijke samenwerking bevordert de regionale en
lokale afstemming van het kunstaanbod én de integratie van een nieuw publiek.
Verjonging van het publiek loopt parallel met het koesteren van het reeds
opgebouwde publiek en garandeert publieksinteresse op lange termijn.

vzw

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam

Geert Van Der Speeten

Functie

Voorzitter vzw

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

Bart Van den Broucke

Functie

Cultuurfunctionaris-directeur

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

Bart Van den Broucke

Functie

Cultuurfunctionaris-directeur

Tel.

052 20 26 40

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

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

Maatschappij

Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

Polisnummer

45084361

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

Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

Polisnummer

6051037 (arbeidsongevallenpolis)

Waarborgen

Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij

Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

Polisnummer

45084361

3. Vergoedingen
De programma vzw CC Belgica betaalt een forfaitaire vergoeding (rekeninghoudend met de wettelijk vastgestelde
maxima) voor: het bemannen van de vestiaire (15 EUR), bijstaan van vormingscursussen (12,5 EUR per
cursusmoment), het houden van toezicht bij tentoonstellingen (1 dagdeel van 4 uren: 30 EUR)

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.

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 vrijwiliger 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, . . . , . . .
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, . . . , . . .

Datum:1 januari 2011
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Handtekening van de verantwoordelijke
van de organisatie:
CC Belgica
Bart Van den Broucke (directeur)
Kerkstraat 24
2900 Dendermonde

