ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS
1. Gegevens organisatie
-

Naam organisatie :
Europe Class Belgium
Juridisch statuut :
V.Z.W.
Maatschappelijke zetel :
Manitobalaan 55 8200 Brugge
Telefoonnummer
0032 476 57 41 61
emailadres :
info@europeclass.be
Omschrijving sociale doelstelling :
De vereniging heeft tot doel het (wedstrijd)zeilen in de “Europe”-boot mogelijk te maken, te
ondersteunen en te promoten. De vereniging is de klassenorganisatie van de zeilers in “Europe”, zoals
bedoeld in de bepalingen en reglementen van het KBYV, en is de “National class Association” zoals
bedoeld in de “Constitution of the International Europe class Union”. Zij mag alle activiteiten
ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zo kan zij volgende activiteiten uitoefenen:
De “Europe”-boot promoten in België
Toezicht uitoefenen op een correcte toepassing van de meetvoorschriften
Het bevorderen van de contacten tussen de eigenaars en de gebruikers van de “Europe”
zwaardboot
De organisatie van zeilwedstrijden, trainingen, nationale en internationale
kampioenschappen mogelijk maken, inclusief begeleiding en rescue
De belangen van de vereniging verdedigen bij het KBYV, haar bonden en clubs, alsook bij
gelijkaardige buitenlandse verenigingen
Het bepalen van, in overeenstemming met de nationale autoriteit, de selectieprocedure voor
deelname van de zeilers aan internationale wedstrijden, waar het aantal vertegenwoordigers
per land beperkt wordt.
Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor
zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

-

-

Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en
vrijwilliger':
o Dirk Declerck, penningmeester, info@europeclass.be
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen :
o Bart Van Hooreweghe, voorzitter, 0032 476 57 41 61
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2. Verzekeringen
Burgerlijke aansprakelijkheid
De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid.
- Naam verzekeringsmaatschappij :
AG Insurance
- Polisnummer :
6923296
ECB vzw heeft tevens volgende extra verzekeringen. Deze contracten werden afgesloten
via en door de Provincie West-Vlaanderen met de steun van de Nationale Loterij.
Lichamelijke ongevallen
Deze verzekering dekt lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen
tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten
- Naam verzekeringsmaatschappij :
Dexia
- Polisnummer (erkenningsnummer):
WVL20100083
Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s
- Naam verzekeringsmaatschappij :
Dexia
- Polisnummer (erkenningsnummer) :
WVL20100083
De volledige inhoud van voormelde polissen is ter inzage op het secretariaat. De polis
van de vrijwilligersverzekering is consulteerbaar op http://www.belfiusverzekeringen.be/dossier-en-achtergrondinformatie/vrijwilligerswerk/polis-enwaarborgen
Aangifte van een ongeval met een vrijwilliger kan via http://www.belfiusverzekeringen.be/dossier-enachtergrondinformatie/vrijwilligerswerk/schadeaangifteformulier .

3. Aansprakelijkheid :
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.

4. Onkostenvergoedingen :
ECB vzw hanteert een gemengd systeem. Voor vrijwilligers die trainingen verzorgen,
betaalt ECB vzw een forfaitaire vergoeding, al dan niet aangevuld met een
verplaatsingsvergoeding. Het tarief kan variëren afhankelijk van het aantal jaren ervaring
binnen de organisatie, en van de opleidingen die de trainer volgde. Zowel de effectieve
trainingsuren als de tijd voor voorbereiding en nazorg kunnen in aanmerking komen
(zoals dit in het onderwijs eveneens van toepassing is voor leerkrachten lichamelijke
opvoeding).
Deze vergoedingen zijn beperkt tot de wettelijk vastgestelde maxima.
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Voor andere vrijwilligers (bemanning rescue of tonnetjesboot, materiaalmeester,
webmaster, transport materiaal, ...) betaalt ECB vzw enkel de reële kosten bijvoorbeeld
bij aankoop van materiaal mits voorafgaand akkoord van de voorzitter of
penningmeester en mits de juiste bewijsstukken worden overhandigd (factuur, kasticket,
kostennota).

5. Geheimhoudingsplicht
Als vrijwilliger kan je vertrouwelijke informatie toevertrouwd worden door ouders,
begeleiders, deelnemers, enz.
Artikel 458 van het Strafwetboek is dan ook van toepassing:
Art. 458 SW : 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 recht 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 een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een
geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).

6. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, op de afbakening van zijn
werkveld en werktijden, op een contactpunt bij conflictsituaties, op de noodzakelijke
uitrusting en op aangepaste vorming en bijscholing.
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger
inzake het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van het
activiteitsveld,...
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