INFORMATIENOTA

1. Organisatie
Naam

VTK Ondersteuning VZW

Adres

Studentenwijk Arenberg 6 bus 1
3001 Heverlee
België

Tel.nr

+32 16 20 00 97

e-mail

vtk@vtk.be

De vereniging heeft tot doel, als faculteitskring van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Katholieke Universiteit te Leuven, een aanvulling te verschaffen op de universitaire vorming van de ingenieursstudent bij het opgelegde programma van de Universiteit, in het bijzonder
op sociaal, cultureel en economisch gebied, alsook iedere werkzaamheid
te bevorderen die de vriendschapsbanden onder haar leden en met anSociale
dere studenten of afgestudeerden van de Faculteit Ingenieurswetendoelstelling
schappen versterken. Verder dient zij op onderwijskundig vlak het behartigen van de belangen van alle studenten van de Faculteit Ingenieurswetenschappen te verzekeren. Ze poogt eveneens de studenten aan
deze faculteit in contact te brengen met het bedrijfsleven en voor hen
ontspannende activiteiten te voorzien.

Juridisch
statuut

Vereniging Zonder Winstoogmerk

2. Verzekeringen

Waarborgen

Burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid

Maatschappij

KBC

Polisnummer

37.564.006

Waarborgen

Ongevallenverzekering

Maatschappij

KBC

Polisnummer

37.564.006

Waarborgen

Rechtsbijstand voor zaken die te maken hebben met de organisatie

Maatschappij

KBC

Polisnummer

37.564.006

3. Vergoedingen
Kostenvergoeding conform artikel 10 van de Vrijwilligerswet
De vrijwilliger ontvangt per gewerkt uur één bon. Deze vergoeding wordt naar boven afgerond tot op het eerstvolgende geheel getal. Deze bon kan gebruikt worden in één van de
horecazaken uitgebaat door de organisatie en heeft daar een waarde van €1.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout 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. Discretieplicht
Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dit dat je, omwille van de functie die je
uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het recht
hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die je krijgt van cliënten of patiënten, maar ook om informatie die je hebt over de organisatie waar je als vrijwilliger werkt. Je kan dus informatie doorgeven aan collega’s en andere professionele medewerkers in de organisatie indien het belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren
van de dienst of organisatie.

6. Wederzijdse rechten en plichten
Privacy van vrijwilligers
VTK Ondersteuning VZW hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens
en dat je privacy als vrijwilligers wordt gerespecteerd. In onze privacy policy lees je hoe wij
omgaan met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

