
VZW Scouting Bornem 

 

Informatieplicht: Statuut van de vrijwilliger 
 
Op 1 augustus 2006 trad de nieuwe wet op de vrijwilligers in werking. Door deze wet hebben alle 
verenigingen ook de verplichting om hun vrijwilligers op de hoogte te brengen van het doel van de 
vereniging, de verzekeringen, de onkostenvergoedingen,… 
 
Aan deze informatieplicht voor de feitelijke vereniging Scouting Bornem wordt voldaan via de 
vrijwilligersnota zoals voorbereid door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw en gepubliceerd door 

Scouting Bornem op haar website www.scoutingbornem.be. 
 
Met dit document wil ook VZW Scouting Bornem voldoen aan de wettelijke plicht om haar 
vrijwilligers op de hoogte te brengen van het doel van de vereniging, de verzekeringen, de 
onkostenvergoedingen, etc.  Dit geldt zowel voor de (bestuurs)leden van VZW Scouting Bornem als 
voor alle occasionele vrijwilligers van (activiteiten georganiseerd door) VZW Scouting Bornem. 

 

VZW Scouting Bornem 

 
VZW Scouting Bornem is een vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd in de Kloosterstraat 81, 
2880 Bornem. 
e-mail: vzw@scoutingbornem.be 

 
VZW Scouting Bornem ondersteunt de feitelijke vereniging Scouting Bornem op financieel en 
materieel vlak, en houdt zich uitdrukkelijk niet bezig met de pedagogische en/of inhoudelijke 
werking van de feitelijke vereniging zelf.  De belangrijkste taak van VZW Scouting Bornem bestaat 
uit de bouw, het beheer en het onderhoud van de scoutslokalen ‘De Stevige Linker’, welke in 
hoofdzaak aangewend worden enerzijds door de feitelijke vereniging Scouting Bornem en 
anderzijds voor verhuur aan andere (jeugd)verenigingen. 

Iedereen die lid is van de (algemene vergadering van) VZW Scouting Bornem en alle occasionele 
medewerkers van (activiteiten georganiseerd door) VZW Scouting Bornem beschouwen wij als 
vrijwilliger; voor zover de activiteiten niet vallen onder de werking van de feitelijke vereniging 
Scouting Bornem. 

 

De organisatienota 
De voorzitter van VZW Scouting Bornem is verantwoordelijk voor de verspreiding van de 
organisatienota. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor informatie over rechten en plichten van 

organisatie en 
vrijwilliger. 

 
Het doel van VZW Scouting Bornem 
Het doel van de vzw houdt in: de scouts en gidsen van Bornem (hier verder genoemd Scouting 

Bornem), die aangesloten zijn bij Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW onder de nummers A3625S en 

A3602M, te ondersteunen op financieel en materieel vlak. 

 
De verzekeringen van VZW Scouting Bornem 
De activiteiten van VZW Scouting Bornem beperken zich tot maandelijkse vergaderingen en 

occasionele initiatieven. 
Voor de maandelijkse vergadering wordt via Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW een verzekering 
‘Burgerlijke aansprakelijkheid ondersteunende verenigingen’ afgesloten die burgerlijke 
aansprakelijkheid bij bestuursvergaderingen en bij beheer van materiaal, lokalen en bar dekt.  Dit 

is een verzekering tegen lichamelijke en materiële schade aan derden, en dekt geen persoonlijke 
ongevallen/schade aan leden van de VZW. 
Voor de occasionele initiatieven werkt VZW Scouting Bornem met de gratis verzekering voor 
vrijwilligerswerk, aangeboden door de provincie Antwerpen met de middelen van de Nationale 
Loterij: 

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/vrijwillige-inzet/vrijwilligersverzekering.html 

http://www.scoutingbornem.be/
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/vrijwillige-inzet/vrijwilligersverzekering.html


Deze polis dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis als vrijwilligersactiviteiten kunnen 

beschouwd worden. Het gaat zowel om burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand als 

lichamelijke ongevallen. De polis dekt 100 vrijwilligersdagen per kalenderjaar en is vooral bedoeld 
voor occasionele en tijdelijke initiatieven, die meestal buiten de gewone wettelijke verzekering 
vallen. 

 

Aansprakelijk 
De vereniging is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilligers aan derden veroorzaken bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk. 

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging 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. 

 

De onkostenvergoeding van vrijwilligers 
Vrijwilligers kunnen voor reële materiële kosten en vervoersonkosten worden vergoed mits 
overhandiging van de juiste bewijsstukken aan de penningmeester van VZW Scouting Bornem. 

 

De geheimhoudingsplicht voor vrijwilligers 
Als vrijwilliger binnen de vereniging kan je soms vertrouwelijke informatie toevertrouwd worden. 

We wijzen op de geheimhoudingsplicht krachtens artikel 458 van het Strafwetboek. 

 
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,… 

 
 

 
 
Bart Depooter,  

Voorzitter  
VZW Scouting Bornem 


