
 

 

RECHT EN WELZIJN vzw 
Nierlenderstraat 16   2520 Broechem 
Tel. 03/485.73.52  
Ondernemingsnummer 459.814.147 

ORGANISATIENOTA 
 

De vzw Recht en Welzijn, Nierlenderstraat 16 te  2520 Ranst (Broechem), verder organisatie genoemd, met 

ondernemingsnummer 459.814.147 en met als maatschappelijk doel de behartiging van rechten en welzijn van 

kansarmen in ruime zin, bij deze vertegenwoordigd door Chris Nollet, algemeen coördinator, enerzijds 

 

en anderzijds: (naam en voornaam)…………………………………………………………………………………..  

 

geboren op ………/……/…    die woont (adres):  ……………………………………………………………………. 

en verder wordt aangeduid onder de benaming “vrijwilliger”, zijn overeengekomen  

 

Art. 1. Tot samenwerking binnen het vrijwilligerswerk Wereld-Delen, Kapelstraat 19 Broechem voor: 
  

 - Aard van werk: …………………… 

 Activiteit(en) in volgende sector(en) (aanduiden) 

1. taalwerking 

2. begeleidingswerk 

3. materiële hulpverlening 

4. internationale solidariteitsprojecten 

5. algemene werking van de vereniging  

  
 - Tijdsinvestering gemiddeld: ……………………………………………….…… uren per week/maand  
 

- Plaats waar het vrijwilligerswerk geleverd wordt: ……………………………….  

 

Art. 2. Tijdens het kennismakingsgesprek werden de begintaken besproken en genoteerd op een individuele vrijwilligersfiche. 

Wijzigingen zijn mogelijk in onderling overleg. De vrijwilliger ontvangt hierbij de vrijwilligersbrochure waarin de gebruiken 

in de vereniging worden toegeleicht en tekent voor ontvangst. 

Art. 3. De opdracht kan in afspraak met één der coördinatoren wijzigen volgens concrete noden die voortvloeien uit het 

maatschappelijk doel van de organisatie of de persoonlijke wensen van de vrijwilliger.  

Art. 4. Deze verbintenis is geen arbeidsovereenkomst. Dit werk wordt onbezoldigd en onverplicht verleend. Personen met een 

vervangingsinkomen of medische ongeschiktheid zullen zich in orde stellen met de officiële reglementeringen op arbeid 

betreffende vrijwilligerswerk. De vereniging draagt daarbij geen verplichtingen inzake sociale zekerheid of de fiscale 

verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. Kostenvergoeding is mogelijk volgens de bepalingen in de huishoudelijke nota.  

Art. 5. De vrijwilliger zal zich houden aan de afgesproken dienstregeling, de gebruiken van de organisatie en de geplogenheden van 

de werkplaats. Hij richt zich bij onduidelijkheden tot de daartoe aangeduide coördinator of contactpersoon, die optreedt als 

tussenpersoon ten aanzien van samenwerkende organisaties en derden. Hij zal deelnemen aan de voorziene basisopleiding voor  

nieuwe vrijwilligers en tenminste eens per jaar aan een door de organisatie ingerichte vorming of aangewezen vormingskans 

voor vrijwilligers in het kader van het maatschappelijk doel van de organisatie. 

Art. 6. De vrijwilliger zal vernomen geheimen volgens de geheimhoudingsplicht bewaren. Van toepassing is in art. 458 van het 

Strafwetboek: deze tekst wordt aan deze nota toegevoegd. 

Art. 7. De organisatie heeft voor haar werking en haar vrijwilligers de nodige verzekeringspolissen afgesloten. De organisatie is 

burgerlijk aansprakelijk voor de schade van de vrijwilliger tegenover derden en de organisatie behoudens bij bedrog, zware 

fout of nalatigheid. De vrijwilliger verbindt er zich toe elk ongeval binnen de 24 uur te melden aan de organisatie. 

Art. 8. De organisatie zal het nodige doen opdat de vrijwilligers maximaal kunnen genieten van de faciliteiten die eventueel op de 

plaats van het vrijwilligerswerk door derden worden geboden. 

 

  

In twee exemplaren opgemaakt te …Broechem…     op  ……….... 

Voor wederzijds akkoord 

        en ontvangst, 

 

Voor de vzw:       de vrijwilliger 

  

 

 

 

 

Annex: Art. 458 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 
zijn 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 
geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.” 

 


