Document voor de informatieplicht
aan alle vrijwillgers van de Koninklijke Diestse Turnkring vzw
1. Gegevens club
Naam:
Koninklijke Diestse Turnkring vzw
Adres:
Klappijstraat 29, 3294 Diest
Tel.:
013-32.33.19
E-mail:
KDturnkring@yahoo.com
Doelstelling: (volgens de statuten). het actief verspreiden van de lichamelijke opvoeding, de
lichaamsontwikkeling en de sportieve uitbouw van de vrijetijdsbesteding door de
organisatie van gymnastiekactiviteiten - in al haar facetten.
Juridisch statuut:
vzw
2. Verzekeringsinformatie
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:
- De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid)
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: AIG Europe – polis nummer 2.009.845
De vrijwilligers zijn ook verzekerd voor persoonlijke ongevallen en rechtsbijstand via dezelfde polis –
zie nota)
3. Kostenvergoedingen
- De club betaalt een forfaitaire kostenvergoeding die rekening houdt met de wettelijke maxima voor
het geven van trainingen gymnastiek.
4. Geheimhoudingsplicht
Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het
vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken
tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van
deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.
Alternatief kan je ook artikel 458 van het strafwetboek integraal overnemen:
Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hierna volgend
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 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 deze
geheimen bekend te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en
met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank”
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