INFORMATIENOTA
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie
Naam

Muziekmozaïek vzw, Impulscentrum voor Folk & Jazz

Adres

Wijngaardstaat 5, 1755 Gooik (Vlaams-Brabant)

Tel.nr

02 532 28 38

e-mail

info@muzmoz.be
Muziekmozaïek is hét aanspreek- en steunpunt voor al wie Vlaanderen en Brussel,
in groepsverband of individueel, bezig is met folk en/of jazz.
Muziekmozaïek wil alle genres binnen deze kunstdisciplines promoten.

Sociale
doelstelling

Muziekmozaïek organiseert evenementen (Jazz Hoeilaart, Feest van de Folk,
Gooikoorts...), stages, cursussen en wedstrijden, publiceert en verkoopt
tijdschriften, boeken en cd's, bouwt een documentatiecentrum uit, heeft een
webstek, is op grote folk- en jazzevenementen aanwezig met een promostand,
beheert het Volksinstrumnetenmuseum in Gooik en ondersteunt actief folk- en
jazzmuzikanten en -groepen.
Muziekmozaïek heeft een enthousiaste bestuursploeg die open staat voor
suggesties en originele voorstellen. Omdat de doelstellingen zo omvangrijk zijn en
er altijd plaats is voor helpende handen (en hersenen), worden geïnteresseerde
vrijwilligers steevast warm onthaald

Juridisch
statuut

vzw, erkend door de Vlaamse gemeenschap

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam

Herman Dewit

Functie

Afgevaardigd bestuurder
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Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.
Naam

Ilse Coppieters

Functie

Sociaal-cultureel medewerker

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet gewaarschuwd worden bij ongevallen.
Naam

Peter De Rop

Functie

Directeur

Tel. - GSM

02 532 28 38

-

0476 42 00 17

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

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

Maatschappij KBC polis Verenigingsleven
Polisnummer 28.919.133

3. Vergoedingen
De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Een
onkostenvergoeding is eventueel wel mogelijk, in samenspraak met de organisatie, ter vergoeding
van de reëel gemaakte onkosten.

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 van honderd tot vijfhonderd frank".
Muziekmozaïek vzw – wijngaardstraat 5 – 1755 Gooik – 02 532 28 38 – info@muzmoz.be

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in
gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

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 activiteitsvelden
inzetten voor de gekozen vrijwilligersjob

Datum: 06/06/2007
Verantwoordelijke van de organisatie:
Herman Dewit
Afgevaardigd bestuurder
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