Afsprakennota Vrijwilligers M-crew
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger
In overeenstemming met de wet betreffende de vrijwilligers van 3 juli 2005
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Organisatie
Naam
e-mail

Vzw mmMechelen Feest – Minderbroedersgang 5 2800 Mechelen – 015 29 78 70
annelie.boogers@mechelen.be

Dienstdoelstelling
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Sociale doelstelling
De vereniging stelt zich tot doel om, eventueel in samenwerking met andere verenigingen en
organisaties, acties op het getouw te zetten waarbij de Stad Mechelen op toeristisch, cultureel en
economisch gebied gepromoot wordt.
Zonder dat deze opsomming beperkt is organiseert zij de volgende activiteiten:
muziekopvoeringen op straat, pleinen of in zalen;
promotieactivititeiten, eventueel in andere steden;
diverse vormen van stadsanimatie.
Elk ongeval moet onmiddellijk aan de dienstverantwoordelijke of zijn vervanger worden gemeld.

Taken van de vrijwilliger

-

Evenementen De Zomer is van Mechelen
Evenementen Mechelen Houdt je Warm

2.1

Eénmalige medewerking aan evenement

2.2

Regelmatige dienstverlenende prestatie

-
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Data/ periode: 01/01/2018 – 01/01/2019
Of periodiek herhalend op
De prestatie omvat:
Bar
Toog
Opbouw evenementen
Afbraak evenementen
Logistieke ondersteuning
Security
Stagecrew
Administratie
Promotie

Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen
Maatschappij

De burgerlijke aansprakelijkheid
KBC Eraly Verzekering, Keizerstr. 18b, 2800 Mechelen

Vrije verzekering
Waarborgen
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Maatschappij

Lichamelijke letsels die geleden zijn door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de
uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteit.
KBC Eraly Verzekering, Keizerstr. 18b, 2800 Mechelen

Waarborgen
Maatschappij

Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s
KBC Eraly Verzekering, Keizerstr 18b, 2800 Mechelen

Vergoedingen




De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekeninghoudend met de wettelijke maxima) voor € 30 per dag
De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken in volgende gevallen: n.v.t.
In natura: n.v.t. (bv. maaltijd, boekenbon, buskaart)
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Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, indien de aansprakelijkheid
van de vrijwilliger bewezen is.
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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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 beroepen 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
(bvb. Monitoren bij mindervaliden).

7

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,…
De vrijwilliger mag conform de wettelijke bepalingen in 2017 maximaal € 34,03/dag ontvangen als forfaitaire kostenvergoeding; per jaar mag men de
bovengrens van € 1.361,23 euro niet overschrijden. De vrijwilliger dient zelf te monitoren dat hij/zij niet deze grens overschrijdt.
De vrijwilliger brengt de bevoegde instantie op de hoogte van zijn vrijwillige activiteiten om, zo nodig, voorafgaandelijk een toestemming te verkrijgen
alvorens te starten met de vrijwillige activiteiten.
Hiermee wordt o.a. bedoeld:
- de RVA als de vrijwilliger werkloosheidsuitkeringen geniet
- het ziekenfonds als de vrijwilliger ziekte- of invaliditeitsuitkeringen geniet
- het OCMW als de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt
Voor minderjarige medewerkers geldt dat een ouder/voogd van de minderjarige tekent voor toestemming. De ouder/voogd bezorgt de organisator een
rekening op naam van de minderjarige waarop de overeengekomen vergoeding mag gestort worden.
De organisatie heeft recht op een correct deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de
afbakening van het activiteitsveld,… .
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