1. Organisatie
Naam:
Adres:
GSM :
e-mail:
Doelen
1.
2.
3.
4.

DAVID vzw, platform kunst en zorg
Phoenixstraat 148, 9000 Gent
0032/(0)485.93.58.07
info@david-vzw.be

Onderzoeken in welke mate kunst een helende werking heeft
Tentoonstellingen en artistieke projecten organiseren
Het werk van kunstenaar promoten
Ervaring en kennis delen met een ruim publiek

Juridisch statuut
Vereniging zonder winstoogmerk
Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam:
Bestuursorgaan
Functie:
vrijwilligersbeleid
Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger' en in geval
van conflictsituaties
Naam:
Functie:

Pascal Mortier
bestuurder

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen en bij het doorgeven
van vrijwilligersopdrachten en bij ongevallen
Naam:
Bestuursorgaan
Functie:
vrijwilligersbeleid
2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen: de burgerlijke aansprakelijkheid, met
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Maatschappij: DVV
Polisnummer: C-111608678

uitzondering

van

de

contractuele

3. Vergoedingen
De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten zolang ze niet
voldoende overschotten houdt na uitbetaling van de productiekosten en honoraria.
Bij uitbetaling van reële kosten: kasbon inleveren.
Bij uitbetaling van een forfaitaire vergoeding hanteren we de geldende maxima: 34,71 euro per dag
en 1.388,40 euro per jaar. Als je een vast bedrag krijgt, dan kunnen je vervoerskosten bijkomend
terugbetaald worden. Het maximum is 2000 km vervoerskosten per jaar:
- voor je eigen auto: maximum 0,3653 euro per kilometer. Dit bedrag geldt vanaf 1 juli 2019
blijft van toepassing tot 30 juni 2020.
- voor de fiets: maximum 0,24 euro per kilometer.

Let wel: het jaarlijks bedrag voor de fiets en de trein mag dan niet hoger zijn dan het
bedrag voor de auto.

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
Vzw David vraagt de vrijwilliger discreet om te springen met vertrouwelijke informatie met betrekking
tot de projectpartners, de kunstenaars, de organisaties, de sponsors en alle personen waarmee hij
voor zijn opdracht in contact komt.
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 en 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 en het respecteren van de afbakening van het activiteitenveld.

