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INFORMATIENOTA 
 

1.  Organisatie 
 

Naam Wapper VZW 

Adres Halewijnlaan 51 bus 0903, 2050 Antwerpen 

Tel.nr 

Marc Vergauwen - Voorzitter: 0479/02.55.67 

Dirk Cossaer - Secretariaat: 0486/830.827 

Joyce Van Noten – Vrijwilligerscoördinator: 0474/64.76.90 

e-mail vrijwilligers@wapper.be 

Sociale 

doelstelling 

Wapper is een erkende vereniging zonder winstoogmerk die aangesloten is bij 

de G-sport Vlaanderen en Belgian Paralympic Committee (BPC). 

Ons doel is sport zowel recreatief als competitief aan te bieden aan personen 

met een motorische handicap. 

Juridisch 

statuut 
Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 

 

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen. 

 

Naam 

Functie 

GSM 

Marc Vergauwen 

Voorzitter 

0479/02.55.67 

 
2. De vrijwilliger 

 

Naam  

Adres  

Tel.nr  

e-mail  

 
  

http://www.wapper.be/
mailto:secretariaat@wapper.be


 

 _________________________________ WAPPER, KONINKLIJKE G-SPORTVERENIGING ANTWERPEN, VZW_________________________________  
Aangesloten bij: G-sport Vlaanderen, BV, VV, KAVVV www.wapper.be / info@wapper.be 
Maatschappelijke Zetel: Halewijnlaan 51 bus 0903, 2050 Antwerpen Ondernemingsnr: 0407 851 049 RPR Antwerpen 
Secretariaat: Dirk COSSAER secretariaat@wapper.be / Lokalen Wapper: Recreatiedomein Fort II, Wommelgem IBAN: BE38 7330 0938 4172 BIC: KREDBEBB 

 
3. Verzekeringen 
 

Verplichte verzekering  
 

Waarborgen 
Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 

aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. 

Maatschappij 
Arena 

KBC 
Polisnummer 

Arena: 1.113.635 

KBC: BT/28.981.511-02000 

 

Andere mogelijke 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 Arena Polisnummer 1.113.634 

 

4.  Vergoedingen 
 

• De organisatie betaalt een de wettelijke forfaitaire vergoeding zoals aangegeven op de 

officiële website van www.vrijwilligers.be voor :  Redders – Trainers – Scheidsrechters  

 

• De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in 

volgende gevallen: Alle vrijwilligers met uitzondering van Redders – Trainers –  

scheidsrechters 

 
5.  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. 

 
  

http://www.wapper.be/
mailto:secretariaat@wapper.be
http://www.vrijwilligers.be/
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6.  Geheimhoudingsplicht 
 

Hiervoor verwijzen wij naar artikel 458 van het Strafwetboek. 

 

7.  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, recht op 

aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar 

gegevens . . . ,   

 

De vrijwilliger die een uitkering ontvangt via RVA, Ziekenfonds, OCMW (leefloon) dient zich te 

houden aan de aanmeldingsplicht. U kan hiervoor steeds terecht bij onze vrijwilligerscoördinator. 

Zij zal u met plezier meer uitleg geven. 

 

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, de omgang met derden, …. 

 

Privacy van vrijwilligers 

Wapper vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy 

als vrijwilligers wordt gerespecteerd. In onze privacy policy (zie www.wapper.be) lees je hoe wij 

omgaan met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

 

Datum naam en handtekening 

 

Voor de organisatie Voor de vrijwilliger 

 

 

http://www.wapper.be/
mailto:secretariaat@wapper.be
http://www.wapper.be/

