\ INFORMATIENOTA
1. Organisatie
Naam

Histories vzw

Adres

Sint-Amandstraat 72, 9000 Gent

Tel.nr

015/ 80 06 30

e-mail

info@historiesvzw.be

Juridisch
statuut

VZW

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

Eva Wuyts

Functie

coördinator

Tel. - GSM

0495/ 56 13 45

2. Verzekeringen
Histories vzw heeft een algemene verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Burgerrechterlijke aansprakelijkheid na levering van goederen of na uitvoering van
werken en Lichamelijke ongevallen afgesloten voor de leden en de vrijwilligers bij KBC Verzekeringen NV met polisnummer BT/28.995.653-0200. Maximale vergoedingen zijn bij
overlijden: 12000 euro, bij blijvende ongeschiktheid: 18000 euro, bij tijdelijke ongeschiktheid: 9 euro. Het verzekerd bedrag bij kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten is 3000 euro (franchise: 50 euro). De terugbetaling van de schade aan goederen bedraagt max. 3000 euro (eigen aandeel: 300 euro).
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3. Vergoedingen: kostenvergoeding conform artikel 10 van de Vrijwilligerswet
\

De organisatie betaalt enkel een gewone forfaitaire vergoeding (rekening houdend met
de wettelijk vastgestelde maxima zoals bepaald in de vrijwilligerswet) voor de hoofdredactie van Tijd-Schrift.
\

\

De forfaitaire vergoeding wordt aangevuld met een km-vergoeding voor bewijsbare
verplaatsingen in het kader van het vrijwilligerswerk, er wordt tot maximum 2000
keer de km-vergoeding voor de wagen vergoed.

De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken,
in volgende gevallen:
\

\

Kostenvergoeding voor verplaatsingen in opdracht van de vereniging, voor de verplaatsingen met eigen wagen wordt de maximale wettelijke kilometervergoeding toegekend.
Voor kostenvergoeding voor materiaal aangekocht in naam en voor rekening van de
vereniging is een beslissing van de coördinator noodzakelijk.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout 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. Discretieplicht
“Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dit dat je, omwille van de functie die je
uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het recht
hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die je krijgt van cliënten of patiënten, maar ook om informatie die je hebt over de organisatie waar je als vrijwilliger werkt. Je kan dus informatie doorgeven aan collega’s en andere professionele medewerkers in de organisatie indien het belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren
van de dienst of organisatie.”
In deze organisatie geldt voor de vrijwilliger eveneens het Beroepsgeheim, 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, vrijwilligerswerk bij de diensten slachtofferhulp, in rusthuizen,…).
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Hierbij geldt eveneens artikel 458bis Sw.(melding bij Procureur des Konings in geval van
ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een minderjarige of
van een kwetsbare persoon).

6. Wederzijdse rechten en plichten
Privacy van vrijwilligers
Histories hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy
als vrijwilligers wordt gerespecteerd. In onze privacy policy (https://historiesvzw.be/privacyverklaring/) lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting,
recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie
met zijn/haar gegevens . . . ,
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, de omgang met ‘derden,….
Auteursrechten. De vrijwilliger draagt zijn patrimoniale auteursrechten van bestaande en
toekomstige creaties in het kader van zijn vrijwilligerswerk in hun meest volledige omvang,
onherroepelijk en exclusief over aan de organisatie. Dit betekent dat de organisatie het exclusieve recht heeft tot exploitatie (bewerking, reproductie, distributie) van deze creaties.
De vrijwilliger kan, buiten de betaling van de overeengekomen kostenvergoeding, geen enkele aanspraak laten gelden op de exploitatieresultaten van de overgedragen auteursrechten.

Goedgekeurd door het bestuur van Histories op 27 oktober 2020
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