MUNDIO VZW
NOORD/ZUID
DE KLOOF TUSSEN RIJK EN ARM
Organisatie- en informatienota voor Mundio-vrijwilligers
1. Organisatie
 Mundio vzw, p/a Struikenlaan 10, 2930 Brasschaat
 Mundio vzw is een vereniging zonder winstoogmerk
 Verantwoordelijke: Willy Van Bouwel, voorzitter
2. Doelstellingen
 Jongeren en volwassenen bewust maken van de thematiek rond globale samenwerking en solidariteit door het
organiseren van Mondiale Vorming in brede zin , op lokaal en zo mogelijk op bovenlokaal niveau, en in eerste instantie
gericht naar het onderwijs .
 Mundio voert educatieve opdrachten uit namens de GROS en op eigen initiatief, en in samenwerking met het
Gemeentebestuur van Brasschaat en andere partners.
3. Aansprakelijkheid & verzekeringen
 Mundio vzw 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 in geval van kwaad opzet, een zware fout of een vaak voorkomende lichte fout.
 Vrijwilligers die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt moeten dit melden aan het bestuur om aan de wettelijke
verplichtingen van de verzekering tegemoet te komen.
 Vrijwilligers die recht hebben op een uitkering via de ziekteverzekering, het pensioenstelsel of de werkloosheid moeten
hun vrijwilligerswerk aangeven bij de bevoegde instanties. De instelling die de uitkering betaalt kan je de nodige
informatie hierover bezorgen.




Onder vrijwilligers wordt verstaan: de organisatoren van de verschillende activiteiten en al wie, mits akkoord van een
bestuurder van de vzw, actief meehelpt om die te realiseren.
Uitzondering wordt gemaakt voor diegenen die voor of namens een andere organisatie meewerken aan de activiteiten
van Mundio vzw. Daarvoor geldt de aansprakelijkheidsregeling van de betreffende organisatie, tenzij anders
overeengekomen met een bestuurder van vzw Mundio.

Mundio vzw heeft de volgende verzekeringen afgesloten voor haar vrijwillige medewerkers:
3.a. Burgerlijke aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger bij Fidea onder polisnummer GV00410944-0 .
3.b. Lichamelijke Ongevallen voor vrijwilligers die op regelmatige basis worden ingeschakeld in de werking van de vzw
bij AIG onder polisnummer 97360 .
Enkel op de dagen waarop deze vrijwilligers hun activiteiten uitvoeren.
4. Onkosten en vergoedingen
Je zet je als vrijwilliger onbezoldigd in voor Mundio vzw. De onkosten die je maakt zullen je worden terugbetaald mits
voorafgaand akkoord met een lid van het bestuur. Vervoer met de wagen wordt vergoed aan 10ct/km.
5. Geheimhoudingsplicht
De wet op vrijwilligers verplicht ons om volgend artikel uit het strafwetboek bekend te maken :
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 toevertrouw 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”.
6. Verkregen informatie
De verkregen persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt, enkel in functie van het doel van de vzw. De gegevens
worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er bv. een ongeval gebeurt, en de verzekering ingeschakeld wordt.
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