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Document ter informatie van de vrijwilliger 
  
 
                 
1.  Organisatie 
 

Naam Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK vzw) 

Adres 
Boomgaardstraat 22 bus 7 
2600 Berchem 

Ondern.nr. 0436 786 644 

Tel.nr 03 286 07 25 

e-mail vks@sportschieten.be 

Onbaatzuchtige 
doelstelling 

Art. 2. §1. De vereniging heeft als doel de schietsport, onder al zijn 

mogelijke vormen,  te promoten,  te  organiseren  en  te  ontwikkelen.  

Ze  organiseert  zowel  het  doelschieten  als  het  kleischieten.  Haar 

activiteit omvat zowel de recreatieve als de competitieve beoefening 

van de schietsport. De vereniging heeft mede als doel om de goede 

naam en faam van het sportschieten hoog te houden. 

Juridisch statuut    VZW 

 
 
 
 
 
2. Verzekeringen 

 

Waarborgen 

De burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers tijdens de 
activiteiten voor de verzekerde vereniging, met uitzondering van 
de contractuele aansprakelijkheid aan toevertrouwde goederen, 
overeenkomstig de wet van 03/07/2005 aangaande de vrijwilligers. 

Maatschappij  Arena  

Polisnummer 
 
Leden L.O.: 1.119.594/A      Niet Leden L.O.: 1.119.594/B 
Leden B.A.: 1.119.595/A      Niet Leden B.A.: 1.119.595/B 

 
 
 
 

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL 
Vereniging zonder winstoogmerk 

Erkend door Bloso  
Met de steun van de Vlaamse overheid 
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(eventueel bijkomende verzekeringen) 
 

Waarborgen 

Burgerlijke Aansprakelijkheid van de onderschrijfster van de polis, 
de Vlaamse Schietsportkoepel vzw, haar gefedereerde afdelingen 
en onderafdelingen, de aangesloten clubs, hun bestuursleden en 
leden, de organisatoren der onder auspiciën van de clubs, 
onderafdelingen en afdelingen opgezette activiteiten zowel van 
sportieve als van niet sportieve aard, niet leden bij 
sportpromotionele acties. Persoonlijke ongevallen voor de leden en 
vrijwilligers mits deze vrijwilligers aangesloten leden zijn van de 
Vlaamse Schietsportkoepel vzw. In dat geval is eveneens de weg 
van huis naar de activiteiten en terug in de waarborg opgenomen. 

Maatschappij Arena 

Polisnummer 
 
Leden L.O.: 1.119.594/A      Niet Leden L.O.: 1.119.594/B 
Leden B.A.: 1.119.595/A      Niet Leden B.A.: 1.119.595/B 

 
 
3. Vergoedingen 
 
Aan de vrijwilliger wordt terugbetaling gedaan van door hem/haar gemaakte kosten. De vrijwilliger 
dient daarbij de keuze te  maken tussen de forfaitaire regeling voorzien in artikel 10 eerste alinea van 
de vrijwilligerswet en het systeem van de terugbetaling van werkelijke kosten zoals voorzien in de 
laatste alinea van hetzelfde wetsartikel. De keuze kan op elke schriftelijke wijze worden kenbaar 
gemaakt inclusief via elektronische weg. 
Per categorie van vrijwilliger zal een addendum worden opgemaakt met de normen die zullen gelden 
per categorie.  
 
 
4. Geheimhoudingsplicht 
 
Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend 
artikel 458 van het Strafwetboek. 

ʺGeneesheren, 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 frankʺ. 

 

 
 
              
   


