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ORGANISATIENOTA 
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 

 
 
1. Organisatie 

Algemeen 
 

naam KEMPISCHE KYNOLOGEN KLUB vzw (KKK vzw) 

uitbatingsadres 
maatsch. zetel 

Steenweg op Gierle 245 te 2300 Turnhout 

De Dalen 40 te 2275 Wechelderzande 

telefoon clublokaal 014 42 60 70 

e-mail kkk-turnhout@scarlet.be 

doelstelling 

De vereniging stelt zich tot doel liefhebbers van honden nader tot elkaar 

te brengen, de hondensport te bevorderen, het beoefenen van de 

kynologie aan te moedigen. 

De vereniging tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven doel 

ondermeer te bereiken door het organiseren van : 

a.trainingslessen voor honden met hun geleiders 

b.wedstrijden in diverse disciplines van de hondensport 

c.rashondententoonstellingen 

d.kynologische- en ontspanningsactiviteiten 

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de 

verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De 

vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer 

alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, 

verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, 

fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen 

die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar 

doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen. 
  

juridisch statuut 
vereniging zonder winstoogmerk. 

 

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota 
 

naam Walter Van den Broeck 

functie secretaris 

telefoon 03 312 20 82 
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Verantwoordelijke voor informatie over rechten en plichten van organisatie en 
vrijwilliger 

 

naam Daniël Daems 

functie penningmeester 

telefoon 0496 55 32 86 

Verantwoordelijke van de organisatie die moet verwittigd worden bij ongevallen 
 

naam Daniël Daems 

functie penningmeester 

telefoon 0496 55 32 86 

 
2. Verzekeringen 
 

waarborgen 

Polis waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid  van de bestuursleden en 
medewerkers van de vereniging voor schade toegebracht aan derden met 
inbegrip van de waarborg rechtsbijstand. 
Deze verzekering wordt verleend gedurende de activiteiten georganiseerd 
door de KKK vzw 

maatschappij Fidea 

polisnummer 30.525.032 

 
 

waarborgen 
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens 
de uitvoering van het vrijwilligerswerk (betreft medische oplegkosten, 
overlijden en blijvende invaliditeit). 

maatschappij Fidea 

polisnummer 30.525.032 

 

waarborgen 
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke 
ongevallen van de vrijwillige medewerkers van de 
rashondententoonstelling 

maatschappij Fidea  

polisnummer jaarlijks nieuwe polis 
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Bijkomende informatie 

Voor meer gedetailleerde informatie over inhoudelijke aspecten van de door de KKK vzw 
afgesloten verzekeringen kan de vrijwilliger altijd terecht bij Daniël Daems, 

penningmeester 0496 55 32 86 

 
3. Vergoedingen 
Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. Wel betaalt de organisatie door de vrijwilligers 
gemaakte reële onkosten terug, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken en mits 
voorafgaandelijke goedkeuring van het bestuur.  Indien er een forfaitaire onkosten-
vergoeding voorzien wordt dient deze binnen de wettelijk toegelaten grensbedragen te 
vallen. 
 
 
4. Wederzijdse rechten en plichten 
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn taken en 
werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties (het bestuur), over de noodzakelijke 
uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing. 
 
 
De organisatie 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 enz. 
De organisatie heeft voor haar vrijwilligers een verzekeringspolis burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten (zie punt2). 
 
5. Enkele bijzondere opmerkingen 
 Het vrijwilligerswerk in de KKK vzw kan de volgende taken omvatten :  
- een bestuursfunctie 
- instructeur voor de geleiders en hun honden 
- kantinehulp 
- organisatie activiteiten 
- ondersteuning activiteiten 
- administratieve taken 
- organisatie tentoonstelling 
- ondersteuning werkzaamheden tentoonstelling. 
Deze taken kunnen elke dag van de week plaatsvinden, ook in het weekend, zowel ’s 
morgens, ’s middags als ’s avonds, binnen of buiten het terrein van de  KKK vzw en dit op 
regelmatige basis. (buiten het terrein o.a. in de veilinghallen van Hoogstraten i.f.v. de 
rashondententoonstelling).  
 
Verkeersovertredingen 
Het vrijwilliger-zijn ontslaat de betrokkene niet van het feit dat ook voor hem of haar de 
normale verkeersregels gelden. De vrijwilliger draagt de kosten en boetes die voortkomen uit 
verkeersovertredingen in principe zelf. De organisatie vraagt de vrijwilligers nadrukkelijk om 
in het verkeer de grootst mogelijke veiligheid na te streven.  
 
 
 
Wechelderzande, 4 december 2006  
 
 
 
Walter Van den Broeck 
Secretaris. 
 


