INFORMATIENOTA
voor de vrijwilligers bij de Luisterpuntbibliotheek

1. Organisatie
Naam

Luisterpuntbibliotheek

Adres

G. Schildknechtstraat 28 te 1020 Brussel (Laken)

telefoon

02 423 04 11

e-mail

info@luisterpuntbibliotheek.be

Statuten: uit Artikel 3.
De vereniging heeft tot doel één
bibliotheekvoorziening uit te bouwen voor blinden, slechtzienden en
personen met een visuele of andere beperking bij het lezen in
Vlaanderen en Brussel.
Zij heeft aandacht en respect voor de sociaal-culturele en
levensbeschouwelijke diversiteit van deze doelgroep. Ze werkt vrij van
politiek en commerciële invloeden.
Zij stelt aan de doelgroep een collectieaanbod ter beschikking in de
diverse aangepaste leesvormen: brailleboeken, luisterboeken en –
tijdschriften, zowel voor fysieke dragers als voor een digitale omgeving.
Hierbij wordt proactief rekening gehouden met de technologische
evolutie. Deze collectie speelt in op de behoeften van de doelgroep
inzake kennis, cultuur, informatie en recreatie.
Sociale
De bibliotheek volgt ook de internationale ontwikkelingen.
doelstelling
Zij werkt, in samenwerking met belangrijke strategische partners, actief
aan een significante verhoging van het bereik van de doelgroep door een
adequaat communicatie- en promotiebeleid en betrekt de doelgroep
gestructureerd en systematisch bij haar dienstverlening en de evaluatie
ervan.
De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag, op bijkomstige
wijze, zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de
opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan het doel.
De vrijwilligers kunnen op eenvoudig verzoek een exemplaar van de
volledige statuten van de Luisterpuntbibliotheek bekomen.

Juridisch
statuut

Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.
Naam

Geert RUEBENS

Functie

directeur

Verantwoordelijken voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.
Verantwoordelijken van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.
Naam

Mireille Frisson of Julienne Vereertbrugghen

Functie

bibliotheekmedewerksters

Telefoon

02/ 423 04 23 of 02/ 423 04 11

2. Verzekeringen
Verplichte verzekering
Waarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij DVV
Polisnummer C-11/1519-394/00-B

Vrije verzekeringen
Waarborgen

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens
de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de
activiteiten + Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

Maatschappij DVV
Polisnummer C-11/1519-394/00-B

3. Vergoedingen
De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.
Aan de vrijwillige bestuurders betaalt de organisatie de reële kosten, mits overhandiging
van de juiste bewijsstukken.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden
veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwiliger 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.

5. Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de
geheimhoudingsplicht volgens artikel 458 van het strafwetboek.
Iedereen die kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd, en deze
bekendmaakt buiten het geval dat hij/zij geroepen wordt om in recht of voor een
parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet
hem/haar verplicht die geheimen bekend te maken, wordt gestraft met een gevangenisstraf
en/of met een geldboete.

6. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn
werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, 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, . . . , . . .
Datum inwerkingtreding: 7 januari 2008
Deze informatienota is beschikbaar op de Luisterpunt-website.

