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Vrijwilligerswerk de regenboog vzw 

- organisatienota – 
 

1 Organisatie 

Vrijwilligerswerk de regenbOog vzw 

Lucien Londotstraat 3 b, 3600 Genk 

089 35 85 65 

vrijetijd@deregenboog.be 

 

Verantwoordelijke van de organisatie, die verwittigd moet worden bij een ongeval: 

Naam: Johan Vanroye 

Functie: secretaris 

Tel.: 089 35 85 65 

2 Missie en sociale doelstelling 

De regenbOog creëert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met 

een beperking. 

Samen met deelnemers, ouders, vrijwilligers en ons netwerk ontwikkelen we 

aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten. Waar nodig combineren we dit met 

gespecialiseerde zorg. 

De focus ligt op de eigen keuze van personen met een beperking. 

Hoe realiseren we dit? 

We richten ons tot alle personen met een (vermoeden van) handicap, ongeacht de leeftijd, de aard 

of de zwaarte van de beperking. We verrijken ook de ervaringen van de vrijwilligers. We bieden 

ondersteuning aan andere initiatiefnemers en versterken hen in het inclusief maken van hun 

organisatie. 

De regenbOog vzw beweegt middenin de samenleving. Door bruggen te bouwen, over de 

beleidssectoren heen, creëren we mee de voorwaarden voor de zelfbeschikking van personen met 

een beperking. Dit is de impact die de regenbOog vzw wil realiseren. De baseline luidt : “KLEUR JE 

EIGEN TIJD”.  

De vrijetijdsactiviteiten van de regenbOog vzw zijn aantrekkelijk omdat ze vertrekken vanuit de 

talenten, de krachten, de vaardigheden en de mogelijkheden van personen met een beperking. De 

talenten van de vrijwilligers en hun verbindende rol met de samenleving zijn een unieke 

meerwaarde.  

 

Om ervoor te zorgen dat ook personen met een grotere ondersteuningsnood evenwaardig kunnen 

participeren aan de samenleving, combineert de regenbOog vzw vrijetijd met gespecialiseerde zorg.  
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Door deze professionele zorg zelf aan te bieden, in het kader van onze erkenning als vergunde 

zorgaanbieder, bereiken we het hele spectrum van personen met een handicap.  

Waar mogelijk combineert de regenbOog vzw haar jeugdwerk met eigen gespecialiseerde 

kinderopvang.  

We streven, samen met onze deelnemers, de ouders, onze vrijwilligers en ons netwerk, naar 

een inclusieve samenleving waarbij gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit centraal staan. Wij 

baseren ons op artikel 30 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

3 Verzekeringen 

Vrijwilligerswerk de regenbOog vzw heeft voor de vrijwilligers een algemene verzekering afgesloten.  

 Verzekerd risico: algemene burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke 

ongevallen 

 Maatschappij : Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 

 Polisnummer : 45.384.072 

Vrijwilligerswerk de regenbOog vzw heeft ook een specifieke aansprakelijkheids– en 

rechtsbijstandsverzekering voor haar vrijwilligers-bestuurders. 

 Verzekerd risico: bestuurdersaansprakelijkheid  

 Maatschappij : Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 

 Polisnummer : 45.388.661 

3 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 en zijn zware 

schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig 

voorkomt. 

4 Onkostenvergoedingen  

Vrijwilligerswerk de regenbOog voorziet diverse mogelijkheden van vergoeding. Bij aanvang van het 

vrijwilligerswerk worden de nodige afspraken gemaakt. 

De financiële vergoeding kan zijn: 

De reële onkosten (zoals materiaal, vervoer), mits overhandiging van de juiste bewijsstukken en 

waarbij verplaatsingen met eigen wagen volgens de geldende forfaitaire km-vergoeding worden 

vergoed. 

Een forfaitaire vrijwilligersvergoeding, rekeninghoudend met het wettelijk vastgelegd maximum, 

waaraan uitsluitend een verplaatsingskost kan toegevoegd worden.  

 

http://www.deregenboog.be/files/VN-verdrag_artikel_30.pdf
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5 Geheimhoudingsplicht 

De vrijwilliger kan geheimen vernemen waarover hij het stilzwijgen moet bewaren, krachtens artikel 

458 van het Strafwetboek. 

De vrijwillige medewerker gaat discreet om met vertrouwelijke informatie die hem bekend worden 

gemaakt tijdens de uitoefening van zijn activiteit. Deze gedragsregels gelden ook na het beëindigen 

van het engagement.  

Ook de organisatie behandelt alle informatie die ze van en aangaande de vrijwillige medewerker 

krijgt eveneens vertrouwelijk rekening houdende met de privacywet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van de 

persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad 18 maart 1993). 

 

 

Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie: 

 

Handtekening van de vrijwilliger voor ontvangst: 

 

Datum ondertekening: 


