
Document ter informatie van de vrijwilliger 
 

Deze informatienota werd opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op 
het Vrijwilligerswerk van 1 januari 2006. Zij is van toepassing op alle vaste en toevallige 
medewerkers van Natuurpunt Hobokense Polder vzw. 

1. Organisatie 
Naam: Natuurpunt Hobokense Polder vzw 
Maatschappelijke zetel: Commandant Van Laethemstraat 45, 2660 Hoboken 
Ondernemingsnummerr: BE 423 624 041 
Contact: email: info@hobokensepolder.be 
              Voorzitter: Danny Joncheere, tel. (03) 828.64.03 
Onbaatzuchtige doelstelling volgens de statuten:  

“De vereniging heeft tot doel : 
- het natuurlijke en cultuur-historisch milieu, de gezondheid en in het algemeen het 

welzijn van de inwoners van de Antwerpse agglomeratie en de aanpalende 
gebieden te doen respecteren, te behouden, te beschermen en waar nodig te 
herstellen; 

- de bevolking hierover te informeren door middel van propaganda en 
milieuopvoeding. 

Dit geldt vooral voor het gebied de Hobokense Polder. 
Er wordt tevens actief steun verleend en eventueel initiatief genomen voor andere 
leefmilieuaangelegenheden in binnen- en buitenland, zowel rechtstreeks als 
onrechtstreeks in verband met het doel van de vereniging. 
De vereniging is geheel onafhankelijk van elke politieke partij en staat open voor elke 
mening. 
De vereniging kan om het maatschappelijk doel te bereiken, alle wettelijke middelen 
gebruiken, alle activiteiten ondernemen, alsook alle rechtshandelingen stellen.” 

Juridisch statuut: VZW 

2. Verzekeringen 
De organisatie geniet van als afdeling van Natuurpunt vzw, van de waarborgen van de 
polissen, door deze organisatie afgesloten. 
Waarborgen:  

 De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de vrijwilliger: Maatschappij AG Insurance, polisnummer 
03/99.556.347 

 Lichamelijke ongevallen van de vrijwilliger: Maatschappij AG Insurance, 
Polisnummer 03/99.556.347 

 De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisatie: Maatschappij AG Insurance, Polisnummer 
03/99.556.346 

Aangiftes te zenden naar Natuurpunt vzw, Sabine Lemaire, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 

3. Vergoedingen 
De organisatie betaalt geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Specifieke 
onkosten, gemaakt in naam van de vzw en geprefinancierd door de vrijwilliger, worden 
uiteraard wel terug betaald. 

4. 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”. 
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