
 
 

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ÇAVARIA 
 

Deze nota wordt aan elke vrijwilliger bezorgd voor de aanvang van zijn of haar engagement. Çavaria is dit bij 

wet verplicht, maar ziet dit vooral ook als een mogelijkheid om wederzijdse rechten en plichten duidelijk te 

maken. 

 

DOELSTELLINGEN EN JURIDISCH STATUUT VAN ÇAVARIA VZW 

 

De doelstellingen van çavaria worden vernoemd in art. 4 van de statuten: 

4.1 Çavaria is een koepelorganisatie van holebi- en transgendergroepen actief binnen de Vlaamse 

gemeenschap met als doel: 

a) het ijveren voor gelijke rechten en gelijke kansen voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en 

transgender personen; 

b) het behartigen van belangen en het welzijn van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgender 

personen; 

c) het verlenen van diensten, op vlak van holebi en gender, die de dienstverlening van het regionale 

en het lokale niveau aanvullen of overstijgen; 

d) het verzamelen en verspreiden van informatie over holebi en gender; 

e) het organiseren van sociaal-cultureel werk omtrent de thema’s holebi en gender, en dit zowel 

naar de opdrachtgevende groepen, individuele  personen, als derden; 

f) het bijdragen tot diversiteit en het doorbreken van rollenpatronen en heteronormaliteit. 

 

Çavaria is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw) met als maatschappelijke zetel Kammerstraat 22, 

9000 Gent. 

 

VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK 

 

Çavaria hanteert het model van het ingebed vrijwilligerswerk. Dat is vrijwilligerswerk dat georganiseerd 

wordt binnen een professionele voorziening, die vrijwilligsters inschakelt voor taken die niet door de 

beroepskrachten moeten/kunnen vervuld worden. Op die manier betekent het vrijwilligerswerk een 

meerwaarde voor de organisatie. De professionelen zijn de initiatiefnemers. Zij organiseren en brengen het 

vrijwilligerswerk in de praktijk. De vrijwilligers kunnen op hun beurt terugvallen op de professionele 

ondersteuning. 

 

VERZEKERINGEN  

 

Çavaria heeft de volgende verzekering(en) afgesloten bij Fidea voor al haar vrijwilligers: 

 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 

 Verzekering Lichamelijke Ongevallen 



 Verzekering Rechtsbijstand 

Enkel voor bestuurders:  

 Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid 

Meer info over de verzekering en aangifteformulieren vind je op www.parkassur.be/verenigingen.htm.  

 

AANSPRAKELIJKHEID 

 

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten 

van vrijwilligerswerk.  

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, 

is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog, zware schuld of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende 

lichte schuld.   

 

ONKOSTENVERGOEDINGEN 

 

Çavaria voorziet in een vergoeding voor verplaatsingsonkosten (ticket openbaar vervoer of 0,33€/km) en 

betaalt ook de onkosten terug wanneer die op voorhand werden goedgekeurd en de vrijwilliger een geldig 

bewijs kan voorleggen. Dit kan via de onkostenformulieren. Voor freelance vrijwilligers wordt er geregeld 

met forfaitaire onkosten gewerkt. Deze vrijwilligers ondertekenen hiervoor een verklaring op eer waarin 

ondermeer staat dat ze de twee soorten vergoedingen niet door elkaar gebruiken.  

 

GEHEIMHOUDINGSPLICHT 

 

Art. 458 van het Strafwetboek luidt: 

“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 geldboete 

van honderd frank tot vijfhonderd frank.” 

Vrijwilligers kunnen niet verzekerd worden tegen overtredingen op deze wet. 

 

DEONTOLOGIE 

 

Vrijwilligers zijn loyaal aan de organisatie en brengen de organisatie geen schade toe. Bestuurders houden 

zich aan de deontologische code voor bestuurders zoals vastgelegd op de Raad van Bestuur van16/01/2010. 

 

De vrijwilliger verklaart deze nota ontvangen en gelezen te hebben en verklaart zich akkoord. 

 

 

 

 

 

Voor çavaria vzw      De vrijwilliger 

www.parkassur.be/verenigingen.htm

