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Document ter informatie van de vrijwilliger  

 

1. Organisatie  

 

Naam:    Children of the Street vzw 

Adres:  Frans Devriendtstraat 34 bus 12, Berchem 2600 Antwerpen en ressorteert 

onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen 

Tel.nr & e-mail : Voorzitter: Yves Beaurain, 0494 90 31 19, yves.beaurain@telenet.be 

Secretaris: Dirk Oscar Bohnen, 03/289 62 06, oscar.bohnen@telenet.be 

Penningmeester: Ronald Chovau  03/288 75 09, ronaldchovau@hotmail.com 

  

Onbaatzuchtige doelstelling: (uittreksel uit de statuten zoals goedgekeurd op de Algemene 

Vergadering op 14 september 2005)   

 

ARTIKEL 3 

De vereniging heeft tot doel het stimuleren van vrede, verdraagzaamheid en 

solidariteit doormiddel van het verlenen van steun aan welbepaalde projecten 

in binnen- en buitenland. 

 

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. 

Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden 

stellen, enkel voor zover de opbrengst bestemd wordt aan het doel waarvoor 

zij werd opgericht. 

 

ARTIKEL 4 

De vereniging realiseert dit doel door het inrichten van culturele, sociale, 

sportieve en recreatieve manifestaties. 

  

Juridisch statuut:  vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 

 

Identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging: Samenstelling Raad van Bestuur  

 
Beaurain Yves, Van Beethovenstraat 19, 2018 Antwerpen. 

Bohnen Oscar Dirk, Frans Devriendtstraat 34 bus 12, Berchem 2600 Antwerpen. 

Chovau Ronald, Terelststraat 62, 2650 Edegem. 

Peeters Christine, Frans Devriendtstraat 34 bus 12, Berchem 2600 Antwerpen. 

Van Elsacker Luc, Brieleke 7, 2160 Wommelgem. 

 

2. Verzekeringen  

Polis verenigingsleven FIDEA Verzekeringen nr.AN/30.527.953-0000. 

 

3. Vergoedingen  

 

Het onbezoldigd karakter van het vrijwilligerswerk belet niet dat de door de vrijwilliger voor de 

organisatie gemaakte kosten door de organisatie worden vergoed. De realiteit en de omvang van deze 

kosten moeten niet bewezen worden, voor zover het totaal van de ontvangen vergoedingen niet meer 

bedraagt dan €31,44 per dag en €1.257,51 per jaar. De in de vorige zin bedoelde bedragen zijn 

gekoppeld aan de spilindex (basis 1996 = 100) en variëren zoals bepaald bij de wet van 2 augustus 

1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en 

tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de 
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bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van 

de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de 

zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. 

 

 De organisatie betaalt geen forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger. 

 De organisatie betaalt een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte onkosten 
waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd.   
 

4. Geheimhoudingsplicht  

 

De vrijwilliger
1
 kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de 

geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.  

Art. 458 SW: geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en 

alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen 

hebben toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht 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 een gevangenisstraf van acht dagen 

tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro). 

 

 

 

  

                                                      
1
 ‘Vrijwilligerswerk’ wordt in de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005, zoals gewijzigd per 8 juni 2006, als volgt 

gedefinieerd:  

 

Vrijwilligerswerk is elke activiteit  

1° die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;  
2° die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van 

de samenleving als geheel;  

3° die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht;  
4° en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een 

dienstencontract of een statutaire aanstelling;  

(Uit: Wet betreffende de rechten van vrijwilligers, 3 juli 2005, Hoofdstuk II, artikel 3, punt 1)  
 


