Werken met vrijwilligers
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Statuut :
De Koninklijke Harmonie Mechelen is een VZW. De dagelijkse leiding wordt verzekerd door het
bestuur. (zie verder op deze website). Hun namen en verantwoordelijkheden staan vast en werden
gepubliceerd in het staatsblad.
De
vrijwilliger :
In onze vereniging onderscheiden we 3 groepen vrijwilligers :
• het bestuur
• de muzikanten
• buitenstaanders die zich inzetten voor onze vereniging
Verzekering :
Alle muzikanten en bestuursleden zijn verzekerd bij VLAMO. Dit wil zeggen dat de deelname aan
bijeenkomsten of concerten die georganiseerd worden door de vereniging, onder die verzekering
vallen.
De
muziekinstrumenten
van
de
vereniging
worden
ook
verzekerd.
Losse medewerkers aan onze activiteiten zijn verzekerd voor zover hun naam werd doorgegeven
aan VLAMO, via de secretaris, 10 dagen voor de activiteit plaatsvindt.
VLAMO Antwerpen
Boerenkrijglaan 61
2260
Westerlo
014-54.55.90
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VLAMO Vlaanderen
Bijlokekaai
8
9000
Gent
09-265.80.00

Onze vereniging heeft het nummer ANT/ 0028 A
Polis
burgerlijke
aansprakelijkheid
:
7.192.191
Polis
persoonlijke
ongevallenverzekering
:
7.192.203
Polis objectieve burgelijke aansprakelijkheid : 7.192.552
Aansprakelijkheid :
De vereniging is aansprakelijk voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt aan derden bij het
verrichten
van
zijn
vrijwilligerstaak.
Indien er sprake is van bedrog of zware schade zal de vrijwilliger zelf aansprakelijk gesteld worden
voor de schade.
Onkostenvergoeding :
De harmonie vergoedt aantoonbare kosten voor partituren, muziekinstrumenten, onderhoud van
instrumenten, voor zover hiervoor toestemming gegeven werd door het bestuur. Andere kosten,
zoals
verplaatsingskosten
worden
niet
vergoed.
In het kader van een commerciële activiteit waar drank of voeding voorzien is, krijgen de
medewerkers wat op die dag beschikbaar is, welliswaar na de betalende gasten.
Organisatienota :
Ruim voor elke activiteit of commercieel evenement plaatsvindt, zal een schema opgesteld worden
met de taken van elkeen. Bij de opmaak hiervan wordt rekening gehouden met de mogelijkheden
van eenieder, maar uiteindelijk is dit schema bindend.

