ORGANISATIENOTA
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie
Naam

‘Speleologie en Sifonduiken “CASCADE” – v.z.w.’

Adres

Koebrugstraat 36 B-8400 Oostende

Tel.nr

059/ 50 72 73

e-mail

Dirk.deroo@sdto.be

Sociale
doelstelling

Juridisch
statuut

De vereniging heeft tot doel de speleologie en het sifonduiken te
beoefenen, te onderrichten en te bevorderen. Om dit doel te bereiken
kan ze alle mogelijke middelen aanwenden en verschillende
nevenactiviteiten organiseren.
vzw

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering

Waarborgen

Waarborgen tegen de financiële gevolgen van hun extra-contractuele
burgerlijke aansprakelijkheid. uit hoofde van schadegevallen aan derden
veroorzaakt tijdens het deelnemen aan de verzekerde activiteiten.

Maatschappij AGF Belgium (Allianz Group)
Polisnummer Polis nr. BCA 00696154

Vrije verzekeringen
Waarborgen

Individuele lichamelijke ongevallen: Schade die geleden is door
vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk

Maatschappij GF Belgium (Allianz Group)
Polisnummer Polis nr. BCA 00696154

Waarborgen

Idem doch aan leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten.

Maatschappij Fortis AG
Polisnummer Polis nr. NCN 400061029

3. Vergoedingen
De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken,
in volgende gevallen: secretariaatswerk, administratie, webpagina, telefoonkosten,
copies, verplaatsingskosten, aankoop materiaal, organisatorische kosten, enz…

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger 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. Geheimhoudingsplicht
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).
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Dirk Deroo Voorzitter

