Informatiefiche
1. Organisatie
naam

KORES vzw

adres

Noorderlaan 108
2030 Antwerpen

telefoon

03 543 97 10

e-mail

secretariaat@dimantwerpen.be

sociale doelstelling De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het
inrichten, besturen en bevorderen van het katholiek onderwijs en opvoeding in
al zijn vormen. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel
kunnen bevorderen, zoals naschoolse of parascolaire, algemeen educatieve,
recreatieve of culturele activiteiten. In die zin mag zij ook, op bijkomstige
wijze, zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de
opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het doel.
De activiteit van de vereniging steunt op de beginselen die eigen zijn aan de
leer van de Katholieke Kerk en conform de richtlijnen van de bevoegde
kerkelijke overheid. Elk besluit tot wijziging hiervan, geldig aangenomen door
de Algemene Vergadering, brengt van rechtswege de ontbinding van de
vereniging mee.
juridisch statuut

Vereniging zonder winstgevend doel

instelling

Sint-Vincentschool
Leugenberg 143
2180 Ekeren

Gemandateerde van de organisatie.
naam

Dirk Vranken

functie

Directeur van Sint-Vincentschool

adres

Sint-Vincentschool
Leugenberg 143
2180 Ekeren

telefoon

03 665 05 51

e-mail

directie@sint-vincentschool.be

Te contacteren in geval van schade of ongeval.
naam

Dirk Vranken

Telefoon

03 665 05 51

2. Verzekeringen
2.1 Verplichte verzekering
waarborgen

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

maatschappij

Interdiocesaan Centrum – Afdeling Verzekeringen

polisnummer

24000475

2.2 Vrije verzekeringen (door de raad van bestuur verplicht)
waarborgen

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de
uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

maatschappij

Interdiocesaan Centrum – Afdeling Verzekeringen

polisnummer

1085561

waarborgen

Rechtsbijstand

Informatie over de organisatie en de vrijwilliger
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maatschappij

Interdiocesaan Centrum – Afdeling Verzekeringen

polisnummer

24000475

3. Vergoedingen
De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in volgende
gevallen: aankopen materiaal voor de school, na uitdrukkelijk overleg met de directie.
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
"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". (art. 458 Strafwetboek)
Als vrijwilliger behoort u tot de categorie "alle andere personen".
6. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en
werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk
over aangepaste vorming en bijscholing, enz.
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het
naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,
enz .

Naam en voornaam van
de vrijwilliger
Adres
Tel. en/of GSM
Perso(o)n(en) te verwittigen bij ongeval

Datum:

Informatie over de organisatie en de vrijwilliger

Handtekening:
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