Beschikbaarheidsformulier
Gelieve dit formulier ten laatste op 30 juni 2020 te bezorgen aan
Marjatta Knoppers, Veldstraat 79, 3970 Leopoldsburg of mail naar
vrijwilligers@buitenbeenpop.be

Naam : …………………………………………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………………………………………
Geboortedatum : …………………………………………………………………………..
Telefoonnummer/GSM : …………………………………………………………………
Telefoonnummer/GSM in geval van nood : ………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………..
In de vorige edities ervaring opgedaan als : …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer : …………………………………….
/ Nee Gelieve
selecteren
Uitkering RVA : Ja / Nee Ja
(schrappen
watteniet
past)

Maat T-shirt : …………………

Naam : ………………………………………………………………………..
Ik kan aanwezig zijn op:
 Maandag 24 augustus tijdens de opbouw van het festivalterrein

0
0
0


08.00u en 12.00u = voormiddag
13.00u en 17.00u = namiddag
08.00u en 17.00u = hele dag

Dinsdag 25 augustus tijdens de opbouw van het festivalterrein

0 voormiddag


0 hele dag

0 namiddag

0 hele dag

Vrijdag 28 augustus,

0
0


0 namiddag

Donderdag 27 augustus tijdens de opbouw van het festivalterrein

0 voormiddag


0 hele dag

Woensdag 26 augustus tijdens de opbouw van het festivalterrein

0 voormiddag


0 namiddag

tijdens het festival
Ik zal aanwezig zijn op de maaltijd na het opruimen

Zaterdag 29 Augustus tijdens het opruimen van het festivalterrein

0



tussen 08.00u en 16.00u
Maandag 31 Augustus tijdens het opruimen van het festivalterrein

0

tussen 08.00u en 16.00u

Voor het voortbestaan van het festival is het tijdens de
opbouw en afbraak voor de verzekering verplicht om
veiligheidsschoenen te dragen.
Nachtbewaking op het festivalterrein van 18u tot 8u

0
0
0
0
0
0
0
0

Maandagnacht 24 augustus
Dinsdagnacht 25 augustus
Woensdagnacht 26 augustus
Donderdagnacht 27 augustus
Vrijdagnacht 28 augustus
Zaterdagnacht 29 augustus
Zondag DAG 30 augustus van 8u tot 18u
Zondag NACHT 30 augustus

Organisatienota vrijwilligerswerk

Organisatie
Naam: Buitenbeenpop
Juridisch statuut: vzw
Naam voorzitter: Vanzeir Jan
Maatschappelijke zetel: Buitenbeenpop


Bremstraat 31 3970 Leopoldsburg

Doelstelling: Personen met een handicap een onvergetelijke muzikale ervaring
laten beleven, via een openlucht en weide festival.

Het vrijwilligerswerk


De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos
activiteiten te verrichten. De vrijwilliger krijgt geen bezoldiging voor het
gepresteerde vrijwilligerswerk. De organisatie betaalt geen vergoeding voor
de onkosten aan de vrijwilliger
 Vrijwilligers die genieten van een uitkering, zoals werklozen,
bruggepensioneerden, tijdelijk arbeidsongeschikten, moeten zich in regel
stellen vooraleer ze het vrijwilligerswerk aanvatten. Zij dienen hun
rijksregisternummer door te geven. De organisator doet verder het
nodige.
 Elke vrijwilliger moet minstens 16 jaar oud zijn.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwilliger
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger
berokkent aan de organisatie en aan derden, bij het verrichten van het
vrijwilligerswerk. De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval
van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds te goeder
trouw.
De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen
24u te melden aan de verantwoordelijke van de organisatie:
Vanzeir Jan - GSM: 0476 90 50 61 voorzitter@buitenbeenpop.be

Verzekering voor vrijwilligers


De
organisatie
heeft
een
verzekering
afgesloten
die
de
burgerlijke/objectieve aansprakelijkheid dekt van de organisatie.
 De organisatie heeft bijkomende verzekeringen afgesloten met de volgende
dekking: persoonlijke ongevallen.

Plicht tot geheimhouding
De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met inacht name van de regels inzake
discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie en is
gebonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke,
medische en verpleegkundige gegevens die hem/haar zijn bekend geworden
tijdens de uitvoering van de vrijwillige activiteiten, alsmede met betrekking tot al
wat hem/haar confidentieel is meegedeeld.
Artikel 458 van het strafwetboek beschrijft de geheimhoudingsplicht als volgt:
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 recht (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 geldboete van honderd frank (€ 2,47) tot vijfhonderd frank (€
12,93).
De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande
de vrijwilliger verkrijgt, vertrouwelijk.

0

Door haar/zijn persoonsgegevens te verstrekken, geeft de vrijwilliger
uitdrukkelijk de toestemming aan Buitenbeenpop VZW om deze te
verwerken voor de vermelde doeleinden en akkoord te zijn met het
privacybeleid (www.buitenbeenpop.be).

Indien je nieuwe vrijwilligers wil aanbrengen, mag je ze laten mailen naar
vrijwilligers@buitenbeenpop.be. Ze worden dan via Marjatta Knoppers verder
geïnformeerd.
Ook dit jaar kunnen we na het festival met al de vrijwilligers weer genieten van
een overheerlijke maaltijd bereid door Felix Alen.

