
Organisatienota Sportraad Harelbeke 
 

         

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 
  
 
 1. Organisatie 

  
 

Naam Stedelijke sportraad Harelbeke 

Adres 
p/a Dienst Vrije Tijd Sport-Harelbeke 

Marktstraat 29 

8530  Harelbeke 

Tel.nr 056/733460 

e-mail sport@harelbeke.be 

Sociale 
doelstelling 

 

De stedelijke sportraad is in éérste instantie een 
adviesorgaan tbv de sport in Harelbeke. De sportraad 

organiseert ook verschillende activiteiten tbv de sport in 
Harelbeke. 

De bedoeling is mensen aan te zetten om te sporten, hen te 

informeren over de sportmogelijkheden. 
 

Juridisch 
statuut 

Voorbeelden: 
 Op heden: Feitelijke vereniging (wellicht wordt in de toekomst 

een VZW gevormd) 

 

  

  
  

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de 
organisatienota. 
  

  
  

Naam Luc Dewaele 

Functie Voorzitter 

  

         
  

Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en 

vrijwilliger'. 
  

mailto:sport@harelbeke.be


  
  

Naam Frank Malisse 

Functie Sportfunctionaris 

  

  
  

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij 

ongevallen. 
  

  
  

Naam  Frank Malisse 

Functie Sportfunctionaris 

Tel. - GSM 056/733466 – 0475/582666 

 

 
2. Verzekeringen 
  

Verplichte verzekering  
   
  

Waarborgen De burgerlijke aansprakelijkheid 

Maatschappij P en V Verzekeringen, Koningstraat 151  1210  Brussel 

Polisnummer Contract 36.515.880 

  

  
  
Vrije verzekeringen 
  

  
  

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 P en V Verzekeringen, Koningstraat 151  1210  Brussel 

Polisnummer Contrac 36.515.880 

  



   
3. Onkostenvergoedingen  
  

De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste 
bewijsstukken, in volgende gevallen: meerdere telefoons, meerdere 

verplaatsingen. Indien men de kosten kan recupereren via de werkgever 
worden deze kosten niet terug betaald. 
  

Eventueel kan een lid van de sportraad kleine kosten betalen voor de aankoop 
van materialen, … en die dan terugvorderen, mits het voorleggen van de 

nodige bewijsstukken. 
  
 
  
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 
  

  
  

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 
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". 

  

  
  



De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een 
vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is. 

Dat kan bv het geval zijn indien men weet zou hebben van bepaalde fysieke 
gebreken van deelnemers, en indien men daar bv ruchtbaarheid aan zou 

geven. 
  

De leden van de beheerraad van de sportraad tonen zich solidair tijdens en na 

de vergaderingen. Men loopt niet te koop, of men gaat niet de persoonlijke 

visie van leden van de beheerraad rond vertellen rond stellingen-discussies die 
zouden aanleiding kunnen geven tot persoonlijke conflicten, benadeling van 

leden of derden. 
  

  
  
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,  . . .  
  

  
  

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,  . . .   
  

  

  
  

Datum: 
  

  
  

Handtekening van de verantwoordelijke 
  

van de organisatie: 
  

  
 

De organisatienota wordt aan de leden van de beheerraad van de sportraad 

overhandigd. Voor de gelegenheidsmedewerkers-vrijwiligers van de sportraad 
wordt deze organisatienota online geplaatst op www.harelbeke.be/sport onder de 

rubriek sportraad. 
 

http://www.harelbeke.be/sport

