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1. Organisatie 
naam Cultuurcentrum De Schakel vzw 

adres Schakelstraat 8, 8790 Waregem 

telefoon 056/621340 

e-mail info@ccdeschakel.be 

onbaatzuchtige 

doelstelling 

De vereniging heeft tot doel, met inachtneming van de Cultuurpactwet van 

16 juli 1973 en het Decreet Lokaal Cultuurbeleid van 13 juli 2001, het 

Cultuurcentrum van Waregem, eigendom van de stad Waregem, te 

beheren en uit te baten in opdracht van het stadsbestuur van Waregem. 

juridisch statuut vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 

 

2. Verzekering 
waarborgen 

 

De burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van de organisatie en de 

vrijwilliger. 

maatschappij Belfius Insurance, Galileelaan 5, 1210 Brussel 

polisnummer C-11/3008.894/00-B 

 

(bijkomende verzekering) 

waarborgen De lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen 

tijdens de activiteiten of op weg naar en van de activiteiten 

maatschappij Belfius Insurance, Galileelaan 5, 1210 Brussel 

polisnummer C-11/1530.782/00-B 

 

 

3. Vergoeding 
Afhankelijk van de activiteit kan De Schakel voorzien in een forfaitaire vergoeding (rekening 

houdend met de wettelijk vastgelegde maxima) of in een vergoeding in natura.  
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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 toevertrouwd 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.” 

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op de vrijwilliger slaan 

in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is. 

 

Privacy van vrijwilligersiii 

De Schakel hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je 

privacy als vrijwilliger wordt gerespecteerd. In onze privacy policyiv lees je hoe wij omgaan 

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

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Privacy van derden 

De Schakel hecht bovendien veel waarde aan de bescherming van de privacy en in het 

bijzonder de persoonsgegevens van anderen, zoals deelnemers, artiesten, leveranciers, 

…die zij als organisatie verwerkt. Ook van jou verwachten wij dat je je in het kader van je 

vrijwilligerswerk houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Hoe je dat concreet doet, lees je in onze policy en 

interne instructies. 

 

 

 

                                                           
 
i
 Informatienota gebaseerd op het modeldocument informatief document van de socioculturele werkgeversfederatie 

Sociare, 15 juni 2006. 
ii
 Informatienota gepubliceerd op de website www.ccdeschakel.be 

iii
 Clausule uitgewerkt i.s.m. het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en Scwitch. 

iv
 Privacyverklaring gepubliceerd op de website: https://www.ccdeschakel.be/info/Privacyverklaring/ 
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