Document houdende de informatieplicht
1. Gegevens sportclub
•
•
•
•
•

•

Naam: Sportiva Gymnastics
Adres: Sander wijnantslaan 26, 9100 Nieuwkerken-Waas.
Tel.: 03/765 95 89
Email: sportivagymnastics@skynet.be
Onbaatzuchtige doelstelling: Turnclub SPORTIVA is er voor iedereen die turnen tof vindt en
daarvan zijn sport wil maken, voor wie gewoon wat gezonde, sportieve ontspanning zoekt of
voor wie op jonge leeftijd een goede basis wil vormen om later een andere sport te
beoefenen. Naast turnen is er ook aanbod van dans & aerobics.
Juridisch statuut: VZW

2. Verzekeringsinformatie
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:
Burgelijke aansprakelijkheid: Verzekering Gymfed (voor leden en niet leden).
Persoonlijke ongevallen: Verzekering Gymfed (leden), provincie Oost-Vlaanderen (niet leden).
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten:
Gymfed: Noord Zuid Verzekeringen
Provincie Oost-vVlaanderen: Dexia
Polisnummer:
Gymfed: nr: 2.009.845 uitgave 2003.
Provincie Oost-Vlaanderen: kenmerk:ovl/20100109.
3. Kostenvergoedingen
De sportclub betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk.
4. Geheimhoudingsplicht
Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het
vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken
tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding
van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete. Alternatief kan je
ook artikel 458 van het strafwetboek integraal overnemen: Als vrijwilliger ben je gehouden tot de
geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend 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 deze geheimen bekend te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank”

