“Chiro Sint-Lambrechts-Herk” informeert haar vrijwilligers via website
“Chiro Sint-Lambrechts-Herk” brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:

1. Sociale doelstelling van Chiro Sint-Lambrechts-Herk
Chiro Sint-Lambrechts-Herk heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuut van Chiro Sint-Lambrechts-Herk
Chiro Sint-Lambrechts-Herk is een feitelijke vereniging. Naam verantwoordelijke(n) van de groep: Michiel Claes en Dries Nassen

3. Chiropolis
Elke vrijwilliger van Chiro Sint-Lambrechts-Herk die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke
aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je
kan terugtrekken van de verzekering).
Burgerlijke aansprakelijkheid
€ 15 000 000 voor lichamelijk schade
€ 2 500 000 voor stoffelijke schade
€ 625 000 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijkse
Chirolokaal.)
Ongevallen
€ 25 000 voor RIZIV-kosten (€ 4000 als je in het buitenland verzorgd wordt)
waaronder:
€ 400 per tand, met een maximum van € 1500;
€ 1 875 voor begrafeniskosten;
€ 5 000 bij overlijden;
€ 12 500 bij invaliditeit.
ook nog:
€ 2 500 voor opzoeking en repatriëringskosten;
€ 250 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.
Rechtsbijstand
€ 50 000 rechtsbijstand;
€ 15 000 strafrechterlijke verdediging;
€ 15 000 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet t.o.v. leden).
In de brochure "VAST en verZEKERing" vind je een overzicht van de hele Chiropolis. Via het e-loket verzekeringen kun je gratis
een een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.

4. Kostenvergoeding
•

Vrijwilligers van Chiro Sint-Lambrechts-Herk hebben recht op een kilometervergoeding indien de verplaatsing rechtstreeks te
maken heeft met de vereniging. De vrijwilligers dienen hiervoor een bewijs in met daarop het aantal gereden kilometers en de
reden voor de verplaatsing. Deze kilometervergoeding moet ten laatste 1 maand na het huidige werkjaar ingediend worden bij
de schatbewaarder van dat werkjaar. De kilometersvergoeding is enkel geldig na goedkeuring van de schatbewaarder, de
hoofdleiding of de meerderheid van de actieve leidingsploeg.

•

Vrijwilligers van Chiro Sint-Lambrechts-Herk hebben recht op vergoeding van onkosten, indien de onkosten rechtstreeks met de
vereniging te maken hebben. Dit betreft aankopen, betalen van huur, voorschieten van waarborgen enz. De vrijwilligers dienen
voor deze onkosten het originele betalingsbewijs in, met daarop bijgeschreven: de naam van de vrijwilliger en de activiteit
waarvoor de onkosten gemaakt zijn. Dit bewijs moet ten laatste 1 maand na het huidige werkjaar ingediend worden bij de
schatbewaarder van dat werkjaar. De onkostenvergoeding is enkel geldig na goedkeuring van de schatbewaarder, de
hoofdleiding of de meerderheid van de actieve leidingsploeg.
De kilometervergoeding en vergoeding van onkosten worden bijgehouden door de schatbewaarder in de vorm van een persoonlijke
rekening. De schatbewaarder verrekend op het einde van het werkjaar de kostenvergoeding met de persoonlijke kosten van de
vrijwilliger. Indien de kostenvergoeding groter is dan de persoonlijke kosten van de vrijwilliger, dan zal de schatbewaarder dat
verschil uitbetalen. De uitbetaling gebeurt ten laatste 2 maanden na het huidig werkjaar.
Indien de onkosten hoger zijn als €150 euro dan kan de vrijwilliger aan de schatbewaarder vragen om de onkosten vroeger uit te
betalen.

5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
Chiro Sint-Lambrechts-Herk verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.
Meer info: Via het e-loket van jeugdbeleid.
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