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Informatie: vrijwilligers - vrijwilligerswerk 
 
De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt.  Dit betekent dat organisaties 

die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen.  Ook onze school maakt 

bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  Wij kunnen rekenen op ouders, 
oud-leerlingen en anderen.  Langs deze weg willen wij de vrijwilligers informeren zoals de wet voorschrijft. 

 
Organisatie 

De vereniging draagt als naam “Onze-Lieve-Vrouwinstituut Boom vzw”.  De vereniging is gevestigd te 

Boom, Bassinstraat 15.  
 

De vereniging heeft tot doel het inrichten, besturen en bevorderen van het katholiek onderwijs in al zijn 
vormen in de Boomse regio.  Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen 

bevorderen, zoals naschoolse of parascolaire, algemeen educatieve, recreatieve of culturele activiteiten.  

In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde 
dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel. 

De activiteit van de vereniging steunt op de beginselen die eigen zijn aan de leer van de katholieke kerk. 
Met de doeleinden zoals hierboven omschreven, kan de vereniging alle roerende en onroerende goederen, 

inrichtingen en installaties, die met het verwezenlijken van haar oogmerken verband houden, bezitten. 
Mits de door de wet vereiste machtiging, kan zij schenkingen en legaten aanvaarden en over het algemeen 

alle verrichtingen doen die op haar doel betrekking hebben of daarmee verband houden. 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 
 

Aansprakelijkheid 
Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent.  Als school 

zijn wij daarvoor verantwoordelijk.  Zelf ben je verantwoordelijk voor de schade die je veroorzaakte door 

bedrog of zware fout.  Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, 
behalve als dit meermaals voorkomt. 

 
Verzekering 

Verplichte verzekering 
Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij de Interdiocesane federatie van 

verzekeringsdiensten.  Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de 

vrijwilligers.  Je kunt de polis inzien op het secretariaat.   
 

Vrije verzekering 
Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de 

vrijwilligers dekt.  Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten die 

je als vrijwilliger van de school uitvoert.  Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van 
de activiteit.  Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij de Interdiocesane federatie van 

verzekeringsdiensten.  Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat. 
 

Vergoedingen 

Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren.  Voor de activiteiten die je als 
vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald.   
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