INFORMATIENOTA VRIJWILLIGERS

1. Organisatie
Naam

Vlaamse OUDERENRAAD

Juridisch
statuut

VZW

Adres

Koloniënstraat 18-24 bus 7
1000 Brussel

Tel.

02 209 34 51 of 09 209 34 55 of 0472 44 53 13

e-mail
website

info@vlaamse-ouderenraad.be
www.vlaamse-ouderenraad.be
De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch
overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.
De vereniging heeft een tweeledige doelstelling:
A. Het verlenen van adviezen
Op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering, het Vlaams
Parlement of de strategische adviesraden, brengt de Vlaamse Ouderenraad
advies uit omtrent alle aangelegenheden die ouderen aangaan.
Hierbij aansluitend zal de vereniging ook
- de bevolking in het algemeen en de ouderen in het bijzonder, informeren
over ouderenproblematiek en ouderenbeleid

Sociale
doelstelling - problemen en behoeften van ouderen signaleren, o.m. door het verrichten
van studie en medewerking aan onderzoek
B. Het ondersteunen van het overleg tussen de ouderenorganisaties
De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt en bevordert het overleg en de
samenwerking van de ouderenorganisaties met het oog op de gezamenlijke
behartiging van de belangen van de ouderen.
Hierbij aansluitend zal de vereniging ook via sensibiliseringsinitiatieven
werken aan een correcte beeldvorming en ouderen aanzetten om een
betekenisvolle rol te blijven spelen in de samenleving en hierover in dialoog
treden met de andere generaties.
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2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid, van de organisatie.

Maatschappij Groep NBA - Allianz
Polisnummer 31270 - AGF NCN 400120011
Vrije verzekeringen
Waarborgen

Bestuurdersaansprakelijkheid

Maatschappij Groep NBA - AIG Europe
Polisnummer 31270 - 373/3.015.105/31284

Waarborgen

Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico's

Maatschappij Groep NBA - Euromex
Polisnummer 31270 - 7.991.108

Waarborgen

Persoonlijke ongevallen van vrijwilligers tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten

Maatschappij Groep NBA - AIG Europe
Polisnummer AIG 31270 - 2.009.987




Ongevallenverzekering op naam voor de voorzitter, dagelijksbestuursleden-vrijwilligers,
de onafhankelijke deskundigen, de commissievoorzitters, vrijwilligers die voor een
langere opdracht worden ingezet
Ongevallenverzekering voor elke vrijwilliger die op vraag van de Vlaamse Ouderenraad
een bepaalde taak uitvoert

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen
Naam

Mie Moerenhout

Functie

directeur

Tel.
e-mail

02 209 34 51 of 0472 44 53 13
mie.moerenhout@vlaamse-ouderenraad.be
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3. Vergoedingen
-

De Vlaamse Ouderenraad voorziet geen vrijwilligersvergoeding of kostenvergoeding
voor de vertegenwoordigers van de lidorganisaties bij hun afvaardiging naar de
Vlaamse Ouderenraad in bestuursvergaderingen, commissies en werkgroepen. Deze
vallen ten laste van de eigen organisatie.

-

De organisatie betaalt effectief gemaakte kosten, mits overhandiging van de
bewijsstukken aan het secretariaat van de Vlaamse Ouderenraad, in volgende
gevallen:
1. De voorzitter, die rechtstreeks voor de Vlaamse Ouderenraad als onafhankelijk lid
optreedt, kan de gemaakte kosten voor verplaatsingen, inkt, papier en telefoon
indienen.
2. Andere leden van het dagelijks bestuur kunnen eveneens hun verplaatsingskosten
en kosten voor inkt en papier laten terugbetalen.
3. Onafhankelijke deskundigen treden rechtstreeks op voor de Vlaamse
Ouderenraad en kunnen gemaakte kosten van verplaatsingen indienen.
4. Leden van het dagelijks bestuur, deskundigen en commissievoorzitters kunnen op
vraag van, of in overleg met het secretariaat en/of het dagelijks bestuur deelnemen
aan studiedagen, buitenlandse congressen. Inschrijvings- en verplaatsingskosten
worden gedragen door de Vlaamse Ouderenraad, m.i.v. maaltijden.
5. Medewerking aan activiteiten door vrijwilligers op vraag van de Vlaamse
Ouderenraad geeft recht op terugbetaling van de reële kosten.
6. Verplaatsingen met de wagen worden aan het officieel gangbare tarief vergoed
aan de leden van het dagelijks bestuur, deskundigen, commissievoorzitters en aan
vrijwilligers die in opdracht van de Vlaamse Ouderenraad een taak opnemen.
Dit geldt alleen als de verplaatsing met het openbaar vervoer niet mogelijk is.

-

Een forfaitaire vrijwilligersvergoeding (volgens de wettelijk vastgelegde maxima)
kan enkel worden betaald voor een welomlijnde opdracht en na strikte afspraak met
het dagelijks bestuur.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het
verrichten van het 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.
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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.

6. Wederzijdse rechten en plichten
Elke vrijwilliger ontvangt voor elke bijeenkomst de relevante informatie, nl. vergaderagenda,
verslagen en eventuele andere werkdocumenten, over occasionele taken, studiedagen enz.
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het
naleven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van het
activiteitsveld.
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