INFORMATIENOTA
Rechten en plichten van de organisatie en de
vrijwilliger

1. Organisatie:
Naam: Petanque Federatie Vlaanderen
Maatschappelijke zetel: Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
Telefoonnummer en e-mailadres: 09-243 11 40 - secretariaat@pfv.be
Sociale doelstelling: de organisatie, de propaganda en de begeleiding van de petanquesport in
het Vlaams talig landsgedeelte te bevorderen.
Juridisch statuut: VZW
Verantwoordelijke voor informatie over ‘rechten en plichten van organisatie en
vrijwilliger’: Vanhoutte Lucien; administratief directeur – gsm 0491-257 904
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen:
Mortier Catherine, secretaris – 09-243 11 40
2. Verzekeringen
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten: Burgerrechterlijke
Aansprakelijkheid en lichamelijke schade.
Maatschappij waarbij de polis werd afgesloten: KBC Verzekeringen – Van Opdorp &
Peeters, Kapelsestraat 26 – 2950 Kapellen
Polisnummer: AQ/31.822.837 voor leden en AQ 31 822 881 voor niet-leden, beiden op
naam van Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw (V.I.V.) als
overkoepelend orgaan van alle aangesloten clubs en leden.
3. Vergoedingen
De federatie past verschillende kostenvergoedingssystemen toe in samenspraak met de
vrijwilliger. De PFV attendeert haar vrijwilliger erop dat de kostenvergoeding “vastgelegd”
wordt voor een volledig kalenderjaar, ongeacht in welke andere organisatie de vrijwilliger
voor het overige actief is.
Soorten kostenvergoedingssystemen welke binnen de federatie mogelijk zijn:
- Werkelijke of reële kostenvergoeding
- Forfaitaire vrijwilligersvergoeding
- Combinatie forfaitaire vergoeding + terugbetaling km
De
vrijwilliger
erkent
de
betreffende
regeling
en
restricties
kostenvergoedingssystemen in het vrijwilligerswerk te kennen en toe te passen.
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4. Aansprakelijkheid
De federatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan
de organisatie berokkent 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
Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van
het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet
bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten
afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een
geldboete.
6. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft het 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 federatie 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.
Handtekening van de verantwoordelijke
van de federatie

Handtekening van de vrijwilliger

Reinold Borré
Voorzitter Petanque Federatie Vlaanderen vzw
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