
Organisatienota vrijwilligerswerk 

Organisatie 
Naam: Buitenbeenpop 

Juridisch statuut: VZW 

Naam voorzitter: Vanzeir Jan 

Maatschappelijke zetel: Buitenbeenpop, Bremstraat 31  te 3970 Leopoldsburg 

Doelstelling  
Buitenbeenpop is het grootste inclusie openluchtfestival aangepast aan de specifieke behoeften en 

wensen van personen met een beperking in de meest ruime betekenis van het woord. 

Vrijwilligerswerk 
*De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te verrichten. De 

vrijwilliger krijgt geen vergoeding voor het gepresteerde werk. Wel krijgen ze eten, drinken en een T-

shirt. 

*Vrijwilligers die een uitkering ontvangen moeten dat melden vooraleer ze met het vrijwilligerswerk 

beginnen. 

*Elke Vrijwilliger moet minstens 16 jaar zijn. 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Vrijwilliger 
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor schade die de vrijwilliger berokkent aan de organisatie 

en aan derden, bij het verrichten van het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk 

worden gesteld in geval van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds te goeder 

trouw. De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur te 

melden aan de verantwoordelijke van de organisatie: 

Vanzeir Jan - GSM: 0476 90 50 61 of voorzitter@buitenbeenpop.be 

Verzekering voor Vrijwilligers 
*De organisatie heeft een verzekering afgesloten die de burgerlijke/objectieve aansprakelijkheid dekt 

van de organisatie. 

*De organisatie heeft bijkomende verzekering afgesloten met de volgende dekking: “persoonlijke 

ongevallen”. 

Vertrouwelijke informatie, discretie en beroepsgeheim 
De vrijwilliger voert zijn/haar taak uit met inachtneming van de regels inzake discretie en 

beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie en is gebonden door een plicht tot 

geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hem/haar zijn bekend geworden 

tijdens de uitvoering van de vrijwillige activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar 

confidentieel is meegedeeld. 

Meer info over omgaan met vertrouwelijke informatie. 

De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande de vrijwilliger verkrijgt, 

als vertrouwelijk. 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/omgaan-met-vertrouwelijke-informatie-en-beroepsgeheim-door-vrijwilligers

