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Informatienota voor vrijwilligers 

1. Organisatie 
 

Naam CM Midden-Vlaanderen 

Adres T.a.v. team Gezondheidsbevordering en 

Communicatie 

Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

Tel.nr 09 267 57 35 

E-mail Gezondebuurt.mvl@cm.be 

Sociale doelstelling CM is onderverdeeld in 11 Nederlandstalige 

ziekenfondsen. CM Midden-Vlaanderen is het 

grootste regionale ziekenfonds. Naast haar 

opdrachten binnen de ziekteverzekering is CM 

Midden-Vlaanderen eveneens een dynamische 

sociale beweging met meer dan 7.000 

vrijwilligers. Via deze sociale beweging 

bevorderen we gezond leven en een gezonde en 

duurzame leefomgeving. Wij coachen mensen 

om gezond in het leven te staan in alle 

dimensies: fysiek, sociaal, emotioneel en 

existentieel. Zo leveren we een bijdrage tot een 

betere levenskwaliteit van de CM-leden en van 

de Vlaamse bevolking in het algemeen en 

erkennen anderen ons in onze opdracht als 

gezondheidsfonds. 

Juridisch statuut Ziekenfonds 

 

Verantwoordelijke, indien een feitelijke vereniging. 

Naam Nancy Fobe 

Functie Directeur vrijwillig engagement en 

maatschappelijk ondernemen 

 

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen. 

Naam Sissi Vlamynck 

Functie Domeinverantwoordelijke maatschappelijk 

ondernemen en netwerken 

Tel/gsm 0479 70 17 25 

 

mailto:Gezondebuurt.mvl@cm.be
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2. Verzekeringen 
 

Waarborgen Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen 

Maatschappij DVV Verzekeringen 

Polisnummer C-11/1195.910/00-B 

 

3. Vergoedingen 
 

Er is een verplaatsingsvergoeding voorzien voor het ophalen en terugbrengen van technisch 

materiaal en standenmateriaal (indien van toepassing). Enkel de chauffeur(s) die instaat/instaan 

voor het transport ontvangt/ontvangen een kilometervergoeding van 0,25 euro/km. 

Er wordt rekening gehouden met volgende verplaatsingen: 

 Het heen en terug brengen van het materiaal van en naar een CM-kantoor. 

 Het heen en terug brengen van het materiaal naar de locatie waar de Gezonde buurt 

activiteit plaatsvindt. 

4. Aansprakelijkheid 
 

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het 

verrichten van vrijwilligerswerk. 

In geval de vrijwilliger 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 
 

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals beschreven in 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, het decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die 
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geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar 

en een geldboete van honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen.” 

6. Vrijwilligers met werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschikt 
 

 Vrijwilligers die een werkloosheidsuitkering krijgen, vragen aan de RVA de toestemming om 

dit engagement op te nemen. 

 Vrijwilligers die arbeidsongeschikt zijn, vragen aan de adviserend geneesheer toestemming 

om dit engagement op te nemen. 

7. Wederzijdse rechten en plichten 
 

 De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten en de werking van CM Midden-

Vlaanderen, meer bepaald de initiatieven gericht op gezondheidsbevordering, en op het 

discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens. 

 De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. 

het naleven van de onderlinge afspraken. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

CM Midden-Vlaanderen 

Gezondheidsbevordering en communicatie 

Martelaarslaan 17, 9000 Gent 

09 267 57 35 

gezondebuurt.mvl@cm.be 

 

mailto:gezondebuurt.mvl@cm.be

