
Organisatie 
Naam van de vereniging : Concertband Antwerpen (SKPB VZW) 
Zetel : Frans Hensstraat 59, 2020 Antwerpen 
Email : info@concertband.be  
Doelstelling van de vereniging : 
Artikel 4 van de statuten van de vereniging omschrijft het doel als volgt : 
“De vereniging heeft tot doel het aanleren en het beoefenen van de muziekkunst in al 
zijn vormen, het bijdragen tot de culturele ontwikkeling in het algemeen. 
Zij kan te dien einde alle handelingen verrichten welk rechtstreeks of onrechtstreeks 
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel” 
Juridisch statuut : VZW (ondernemingsnummer 0418.352.783. aangesloten bij 
Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) onder het lidnummer : ANT/0117) 
Verantwoordelijke binnen de vereniging voor informatie over de rechten en 
plichten van de vereniging en de vrijwilliger : 
Secretaris Lieve Van Montfort – lieve.van.montfort@telenet.be - 0477/605988 
Penningmeester Patrick Van den Brande – patrickvandebrande@scarlet.be - 
0478/801802  
Verzekeringen 
Verplichte verzekering 
 
Waarborgen 
De burgerlijk aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger. 
Maatschappij : Verzekeringen Mercator nv 
Polisnummer : 7.192.191 
 
Vergoedingen 
De vereniging kan voorzien in een vergoeding voor de gemaakte kosten door de 
vrijwilliger. 
Afhankelijk van de concrete situatie kan deze vergoeding bestaan uit een forfaitaire 
vergoeding (rekening houdend met de wettelijke vastgestelde maxima), vergoeding 
in natura, of een vergoeding van de reële kosten mits overhandiging van de juiste 
bewijsstukken. 
In ieder geval zal de vrijwilliger slechts aanspraak kunnen maken op dergelijke 
vergoeding in geval van een voorafgaand akkoord van een lid van de Raad van 
Bestuur van de vereniging. 
 
Aansprakelijkheid 
De vereniging is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden 
veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 
In geval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging of 
derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware 
schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk 
dan toevallig voorkomt. 
 
Geheimhoudingsplicht 
Volgens 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 die geheimen 
bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank” 
 
De vermelding “ alle andere personen” in de opsomming kan dus ook op een 
vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is. 
 
Wederzijdse rechten en plichten 
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn 
werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties en over de nodige 
uitrusting. 
De vereniging heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. 
het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het 
activiteitsveld. Uitkeringsgerechtigde vrijwilligers (werklozen en bruggepensioneerden) 
moeten vooraf bij de RVA schriftelijk aangifte doen van hun activiteiten. 
Arbeidsongeschikte kandidaat-vrijwilligers moeten vooraf een aanvraag indienen bij 
de adviserende arts van het ziekenfonds. 
 


