INFORMATIENOTA
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie/jeugdhuis
Naam

Jeugdcentrum Pingie vzw

Adres

Hertstraat 98
9473 Welle - Denderleeuw

e-mail / website

info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

Sociale
doelstelling

De vereniging heeft tot doel te voorzien in een zinvolle
vrijetijdsbesteding voor jongeren, zonder onderscheid van
levensbeschouwing, nationaliteit, sociale status en/of politieke
overtuiging. Het nastreven van verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid bij de jongeren

Juridisch statuut

Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam

Kevin De Leeuw

Functie

Voorzitter

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

Kevin De Leeuw

Functie

Voorzitter

Tel. - GSM

0486/12.80.52

2. Verzekeringen
Onze verzekeringsmakelaar is: Interdiocesaan centrum vzw
Reg. Kantoor Hasselt
Kempische Steenweg 404
3500 Hasselt
011/87.04.47 (Marc Alers)
2.1 Verplichte verzekeringen
Het jeugdhuis heeft de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de
vrijwilligers.

Waarborgen



De aansprakelijkheid van de bestuursleden en leden



De aansprakelijkheid van het jeugdhuis als dusdanig



De aansprakelijkheid als uitbater van het jeugdhuis



De aansprakelijkheid als organisator van activiteiten



De aansprakelijkheid als gebruiker van de lokalen, voor ongevallen
die door gebreken aan die lokalen veroorzaakt zijn.

Maatschappij

Fortis (Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel) (tel: 011/87.04.47)

Polisnummer

6618189000107

Uitzonderingen*

 Opzettelijke daden veroorzaakt door personen ouder dan 16 jaar
 De aansprakelijkheid van de persoon onder invloed van alcohol of
drugs
 Schade aan voorwerpen of gebouwen die eigendom zijn van het
jeugdhuis
 Schade aan voorwerpen of gebouwen die wel eigendom zijn van
anderen, maar gehuurd worden door het jeugdhuis
 De aansprakelijkheid op de weg van en naar het jeugdhuis/
activiteiten
 De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid
onderworpen aan een bij wet verplichte verzekering (vb:
autoverzekering).

* Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd
Het jeugdhuis heeft de verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand
en ontploffing.
Waarborgen
Maatschappij
Polisnummer
Uitzonderingen*



Dekt alle kosten (met max. bedragen) die bezoekers oplopen ten
gevolge van brand of ontploffing.

Fortis
661818900107
nihil

* Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd.

2.2 Vrijblijvende verzekeringen
Het jeugdhuis heeft bijkomende onderstaande verzekeringen afgesloten:
 Verzekering rechtsbijstand (is een onderdeel van de polis B.A.)
 Verzekering ter vergoeding van lichamelijke schade geleden door vrijwilligers bij
ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk (LO).
 Brandverzekering
 Verzekering: brand inboedel
Verzekering: lichamelijke ongevallen (LO)
Waarborgen






Maatschappij
Polisnummer
Uitzonderingen*

Deze dekking telt voor alle activiteiten georganiseerd door of met
medeweten van het jeugdhuis.
De verzekering ongevallen betaalt na tussenkomst van de
ziekenkas het remgeld.
Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: de aantasting van de lichamelijke
gaafheid veroorzaakt door een plotse gebeurtenis. Ook ongevallen
van of naar een activiteit of de kernvergadering zijn verzekerd.
Als ongevallen worden gelijkgesteld: voedselvergiftigingen,
insectenbeten, luchtdopen en ongevallen veroorzaakt door
toevallige gevonden ontploffingstuigen.

Fortis
661818900107
Privé-initiatieven

* Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd.
Brandverzekering
Waarborgen




Dekt het risico van brand aan roerende en onroerende goederen.
Aanverwante risico’s in de polis opgenomen: stormschade,
waterschade, blussingskosten, opruimkosten, etc…

Maatschappij
Polisnummer
Uitzonderingen*

nihil

* Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd.
Verzekering brand inboedel

Waarborgen


Maatschappij
Polisnummer
Uitzonderingen*

Inhoud: brand en aanverwante gevaren, storm en hagel,
waterschade, glasbreuk, natuurrampen, bijstand gebouw.
Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw.
Rechtsbijstand.

Dexia
C-26/1549.330/00-B
Diefstal en bedrijfsschade

* Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd.

2.3 Wijzigingen in de afgesloten verzekering
De wijzigingen aan de verzekeringscontracten met betrekking tot de franchise en de
maximale tussenkomst door de verzekering worden door de organisatie aan de vrijwilligers
meegedeeld. Ook het afsluiten van een tijdelijke verzekering wordt via dit kanaal
meegedeeld. Dit gebeurt via de website: http://www.jcpingie.be/info

3. Onkostenvergoedingen
3.1 vergoedingen voor gemaakte kosten.
Het jeugdhuis (de penningmeester) betaalt een financiële vergoeding voor de effectieve
gemaakte onkosten, op basis van bewijskrachtige documenten (factuur, rekening, …) en dit
voor de werkelijke kosten door de vrijwilliger gemaakt in opdracht van het jeugdhuis.
Het jeugdhuis stelt hiervoor een standaard onkostennota ter beschikking. Hierop vult de
vrijwilliger in welke kosten, eigen aan het jeugdhuis, hij/zij gedaan heeft, en om welke
redenen. Het betaalbewijs wordt aan de onkostennota geniet.
Vervoersonkosten worden genoteerd op een apart document, dat eveneens ter beschikking
wordt gesteld door het jeugdhuis aan de vrijwilliger, met vermelding van: datum, totaal
aantal afgelegde kilometers en reden van verplaatsing. De kilometervergoeding bedraagt
0,10 euro per kilometer. Dit bedrag kan steeds aangepast (indexering) worden door de raad
van bestuur.

3.2 Vergoedingen in natura
Het jeugdhuis geeft vergoedingen in natura doormiddel van drankbonnetjes. Deze
vergoedingen worden gegeven in volgende gevallen:
 Openhouden bij rustige instuif en andere activiteiten. Het aantal bonnetjes wordt
vastgelegd door het dagelijks bestuur.

3.3 Tussenkomst in het volgen van kadervorming
Bestuursleden kunnen een erkende kadervormingscursus volgen. Na voorafgaand en
schriftelijk akkoord van de raad van bestuur betaalt het jeugdhuis de volledige kosten van
de opleiding/cursus terug.
Ook vrijwilligers/leden kunnen een erkende kadervormingscursus volgen. Mits voorafgaand
en schriftelijk akkoord van de raad van bestuur worden de kosten voor deze kadervorming
voor maximum 50% terug betaald, tenzij de raad van bestuur hier anders over beslist.
Kosten die niet rechtstreeks voortvloeien uit de kadervorming (vb.: verblijfkosten, kosten
van eten en drank) worden niet terug betaald door het jeugdhuis, tenzij de raad van
bestuur hier anders over beslist.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger berokkent aan de
organisatie en aan derden, bij het verrichten van het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger kan
slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, zware fout of herhaalde lichte
fout. Hij/zij handelt steeds te goeder trouw.
De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur
te melden aan Kevin De Leeuw (0486/12.80.52) of Annelies Vander Elst (0499/24.55.07)

5. Geheimhoudingsplicht
Het beroepsgeheim is niet van toepassing op het jeugdhuis.

6. Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld
Vrijwilligers in ons jeugdhuis voeren één of meerdere van de volgende activiteiten uit:
- tappen (barwerking)
- plannen, voorbereiden, begeleiden van en deelnemen aan activiteiten
- participatie aan de (kern)vergaderingen of één van de bestaande werkgroepen
- financieel beheer
- aankoop van materiaal en verfraaien van de lokalen
- onderhoudswerken aan de lokalen en de tuin
- opkuis van de lokalen

Datum: 1 januari 2009
Bram Flamant
secretaris JC Pingie vzw

Kevin De leeuw
voorzitter Jc Pingie vzw

