APPELS KORFBALCLUB vzw
Vrijwilligersnota
Organisatie: Vereniging
Naam: Korfbalclub Appels vzw
Adres clubhuis en terreinen:
Gemeentelijk Sportcomplex Appels (naast sporthal)
Steenweg van Aalst 41
9200 Dendermonde
Telefoonnummer: 052/ 21 34 33
E-mailadres: voorzitter@appelskorfbal.be
Website: www.appelskorfbal.be
1. Structuur
Vzw
Onze vereniging heeft de juridische structuur van een vereniging zonder
winstoogmerk.
De naam van de vzw is korfbalclub Appels.
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Bevrijdingslaan 47,
gelegen in het gerechtelijke arrondissement Gent.
2. Doelstelling van de vereniging
Appels Korfbalclub heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de
korfbalsport te bevorderen. Zij kan daartoe allerlei initiatieven ondernemen.
3. Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld
Vrijwilligers in onze vereniging voeren één of meerdere van de volgende activiteiten
uit:
- tappen en alle andere activiteiten welke verband houden met de uitbating van
heet clubhuis
- schoonmaak, onderhoud van gebouwen en terreinen
- plannen, voorbereiden, leiden/begeleiden van en deelnemen aan activiteiten
zowel van sportieve als extra-sportieve aard.
- Participatie aan één van de binnen de club bestaande comités of de raad van
bestuur
- Financieel beheer
- Administratieve taken
4. Verzekeringen
Verzekeraar: ARENA, Tweekerkenstraat 14 te 1000 Brussel
- Burgerlijke aansprakelijkheid: 1.115.755/1 (in voege sinds 01-09-2007)
De verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt de burgerlijke
aansprakelijkheid ven de organisatie en de vrijwilligers, uit hoofde van ongevallen
veroorzaakt aan derden of aan de andere leden, voor zover ze onder het toezicht
van de verzekeringsnemer (Appels Korfbalclub) staan.
Lichamelijke Ongevallen: 1.115.754 A & B (in voege sinds 01.09.2007). Voor
de spelende leden is er via de KBKB een verzekering voor sportongevallen

afgesloten. Deze verzekering dekt alle in de nomenclatuur van het RIZIV
opgenomen medische kosten tot 100%.
Rechtsbijstand: 1.115.755/1 (in voege sinds 01.09.2007)
Lichamelijke ongevallen Vrijwillige Helpers Niet-leden: 1.115.754/003C (in
voege sinds 18.09.2007)
B.A. Bestuurders Sport-vzw: 3.015.110/5161- 81.294 (in voege sinds
18.09.2007)
- Brandverzekering
- Wijzigingen in de afgesloten verzekeringen
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De wijzigingen aan de verzekeringscontracten met betrekking tot de franchise en
de maximale tussenkomst door de verzekering zullen door de vereniging aan de
vrijwilligers worden meegedeeld. Dit zal gebeuren via de wekelijkse clubcirculaire
of via de website.
Bijkomende informatie over de verzekeringen is terug te vinden op de
website www.appelskorfbal.be (vademecum).
5. Onkostenvergoedingen
Er worden geen vrijwilligersvergoedingen betaald aan vrijwilligers die
meehelpen/deelnemen aan de in punt 3 opgesomde activiteiten. Trainers,
jeugdtrainers, jeugdcoördinator, bestuursleden en personen die op verzoek
van de club een verplaatsing maken, krijgen de gemaakte vervoerkosten
terugbetaald mits voorlegging van een bewijsstuk.
6. Toepassing van artikel 458 Strafwet
Appels Korfbalclub wijst de vrijwilliger op zijn geheimhouding 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.
7. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft het recht op informatie over zijn activiteiten.
De organisatie heeft het recht op een correcte houding van de vrijwilliger m.b.t. het
naleven van de onderlinge afspraken.
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