informatie aan vrijwilligers
Organisatie Wandelclub.

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website-adres
Ondernemingsnummer
Nummer van vereniging
Externe identificatie
1.

Bell Wandelclub vzw
Meetjeslandstraat 11, 2660 Hoboken
03.294.03.76
bell.wandelclub@telenet.be
http://www.bellwandelclub.be//
0846.324.406
A042

Structuur.
Onze wandelclub heeft de juridische structuur van een vzw
De naam van de vereniging is Bell Wandelclub vzw

2.

3

Doelstelling van de wandelclub
De wandelsport bevorderen door het organiseren van wandeltochten en
culturele activiteiten
Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld.
Vrijwilligers in onze wandelclub voeren één of meerdere van de volgende
activiteiten:
•
•
•
•
•

4

vergaderingen voorbereiden, bijwonen, zowel van de club als van diverse
aangesloten verenigingen, zoals de VWF en het APWC
voorbereiding en inrichten van georganiseerde wandeltochten, zoals
parcours verkennen – afpeilen – verwijderen van markeringen etc.
medewerking aan de wandeltocht zelf, zoals inschrijving – bediening van
wandelaars – uitschenken en uitdragen van dranken - snacks.
participatie aan één van de bestaande werkgroepen (BV controleposten)
financieel beheer

Verzekeringen
De vrijwilligers van de wandelclub worden voldoende verzekerd. De “Vlaamse
Wandelfederatie v.z.w.” (V.W.F. v.z.w.) waarbij Bell Wandelclub vzw is
aangesloten onder het nummer A042 heeft verzekeringen afgesloten, voor zijn
clubs en voor de leden van die clubs als volgens de wet op de “Vrijwilliger”
ARENA NV – Polisnummer 1.119.356/A

5.

Onkostenvergoedingen

5.1. Vergoedingen voor alle leden van de wandelclub
De vergoedingen die de club uitkeert aan al hun leden en de voorwaarden om
deze te bekomen zijn opgesomd in het Huishoudelijk Reglement van onze
wandelclub
5.2.

Vergoedingen voor gemaakte kosten voor alle leden van de wandelclub
De wandelclub betaalt de onkosten, gemaakt in opdracht van de club en
goedgekeurd door de raad van bestuur, van al hun leden mits voorlegging van
het bewijs.

5.3.

Aanvullende vergoedingen voor de bestuursleden van de wandelclub
Kilometervergoeding: de club betaalt een vergoeding per km voor alle
vergaderingen, activiteiten en opdrachten waaraan deelgenomen wordt door
bestuursleden in opdracht van de raad van bestuur. Voor de eigen
vergaderingen van de wandelclub wordt echter geen km vergoeding betaald.

5.4.

Vergoedingen in nature
De vergoeding in nature kan niet worden gecombineerd met een
kilometervergoeding of een vrijwilligersvergoeding

6.

Toepassing van artikel 458 Strafwet
De wandelclub wijst de vrijwilliger op zijn geheimhoudingsplicht bij de
uitoefening van het vrijwilligerswerk.
Een vrijwilliger is aansprakelijk indien hij, uit hoofde van zijn staat, zaken
bekendmaakt:
– waarvan mag worden aangenomen dat deze zaken feitelijk onbekend zijn
– die onbekend moeten blijven omdat de betrokkene dit vraagt of omdat er
anders morele of materiële schade zou kunnen ontstaan.
De schending van het beroepsgeheim is een strafrechtelijk misdrijf en kan
gestraft worden volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

