Organisatienota
Vrijwilligerswerk

Algemeen
− Met deze nota willen wij, zoals voorgesteld in de wet van 3 juli 2005 op het
vrijwilligerswerk en gewijzigd op 19 juli 2006 de nodige informatie ter beschikking stellen
van onze vrijwilligers en kandidaat vrijwilligers.
− De werking van Dynamo Bertem is gebouwd op en afhankelijk van de medewerking van
vrijwilligers. Dynamo Bertem kan niet zonder deze vrijwilligers.
− Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten. Zonder hen
zouden een heleboel zaken niet mogelijk zijn. Maar ze doen het niet voor niets. Het is
namelijk ontzettend leuk om met elkaar in een gezellige sfeer dingen voor elkaar te
krijgen.
− Vindt u zichzelf hierin terug. Aarzel dan niet het aanmeldingsformulier in te vullen en dit
af te geven aan een bestuurslid.
− Wij trachten het werk zoveel mogelijk te verdelen zodat het voor iedereen nog zeer
aangenaam blijft

Sociale doelstelling van Dynamo
- Dynamo Bertem wil haar aangesloten leden een aangepast, gevarieerd en kwaliteitsvol
basketbal aanbod aanbieden.
- Dynamo wil als amateuristische sportvereniging een professioneel ingestelde organisatie
(gestruktureerde vereniging) nastreven. Een professionele ondersteuning en aanpak van
het beleid en van de niet betaalde competitie sportbeoefening is de basis.
- Dynamo Bertem wil het basketbal promoten in Bertem en ruime omgeving door zoveel
mogelijk personen op een kwalitatieve wijze te laten basketten. Dynamo Bertem richt
zich specifiek naar de jeugd maar wil ook de interesse voor het basket promoten bij
seniors, ouders en het brede publiek.
- Dynamo Bertem is een dynamische club met een actieve jeugdwerking. De club
investeert duidelijk in de eigen spelers van Bertem en naburige gemeenten, om ze op te
leiden tot volwaardige seniors zowel mannen als vrouwen. Eveneens tot trainers om de
jeugdopleiding te kunnen verzorgen. Zij werken regelmatig actief mee aan de
sportkampen, welke door externe diensten worden opgezet tijdens de schoolvakanties.
Maar eveneens wenst de club te investeren in de opleiding van scheidsrechters zodat zij
voldoet aan de normen van de Vlaamse basketballega maar vooral voldoet aan haar
sociale plicht binnen de basketbalwereld.
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- Dynamo is een familiale club. De club streeft ernaar het gehele gezin te betrekken bij het
sportief gebeuren. Dit wil zeggen dat wij de kinderen zowel jongens als meisjes en de
ouders eventueel als oudspeelsters en oudspelers bij het clubgebeuren betrekken.
- Als non-profit organisatie wenst de club financiëel gezond te zijn en in een
begeesterende sfeer van sportieve vrijetijdsbesteding jongeren via kwalitatieve
opleidingsprogramma’s te laten doorstromen naar een voor hen haalbaar en zo hoog
mogelijk niveau.
- Naar de buitenwereld toe wenst de club vanuit de doorstroming van de jeugd naar de
senioresreeksen een grote waaier van sportief aanbod te bieden met respect voor
idealen zoals fairplay, ploeggeest, inzet, onderling respect, gezondheid.
- Dynamo Bertem wil ook een maatschappelijke functie spelen binnen de gemeente door
het verstevigen van het sociaal netwerk, in harmonieuze samenwerking met de
VlaamseBasketbalLiga (VBL), de gemeente en andere zusterverenigingen.

Juridisch statuut
Dynamo Bertem is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk.
De statuten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2009.
De statuten werden neergelegd ter griffie ter Rechtbank van Koophandel te Leuven op 26
augustus 2009.
Het stamnummer bij de Vlaamse Basketballiga is 1519.
Het ondernemingsnummer is 0864.250.796;
De maatschappelijke zetel is Bosstraat 155, 3060 Bertem

Verantwoordelijken
Stefaan Erven, Bosstraat 155, 3060 Bertem – voorzitter/bestuurder;
Sylvie Verlinden, Dalenstraat 19; 3020 Herent (Winksele) – secretaris/bestuurder;
Hilde Vander Elst, Toverberg 4; 3001 Heverlee – penningmeester/bestuurder.
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Verzekeringen
Volgende verzekeringen zijn afgesloten via de Vlaamse Basketballiga (VBL) vzw:
- voor de club en de leden - polis 45.054.954 (Ethias)
- voor de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten - polis 45.060.247 (Ethias)
- voor de niet-leden als vrijwilliger - polis 45.160.266 (Ethias)
Voor de verzekering van de niet-leden als vrijwilligers valt Dynamo Bertem terug op de
verzekeringspolis “Burgerlijke aansprakelijkheid van - en Lichamelijke Ongevallen aan
vrijwilligers” zoals door Dynamo Bertem. Voor de volledige tekst van de polis verwijzen we
naar de website van de Vlaamse Basketballiga (VBL) vzw.
http://www.basketbalvlaanderen.org
De vrijwilliger verbindt zich ertoe om elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24
uur te melden aan de secretaris van de club:
Sylvie Verlinden:

gsm:
0486/888102
e-mail : secretariaat@dynamobertem.be

Onkostenvergoedingen
De vrijwilliger is niet bezoldigd voor het gepresteerde vrijwilligerswerk. Eventueel werkelijk
gemaakte kosten worden enkel terugbetaald op basis van concreet en in detail aan de
penningmeester voorgelegde verantwoordingsstukken.

Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de
geheimhoudingsplicht en dit volgens het art. 458 van het Strafwetboek. Dit wil zeggen dat
alle vertrouwelijke informatie die de vrijwilliger opvangt tijdens het vrijwilligerswerk, geheim
moet blijven.
Vrijwilligers van Dynamo Bertem gaan discreet om met de informatie die zij opvangen
tijdens het vrijwilligerswerk. Dynamo Bertem van haar kant behandelt alle informatie die ze
van en over de vrijwilliger bekomt, vertrouwelijk.
Dynamo Bertem verwacht dat haar vrijwilligers de wet op de privacy respecteren.
___________________
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