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Informatie in het kader van de vrijwilligerswet 
 

Informatienota bestemd voor leden en niet-leden van de KTDV Populaire 
Halle vzw, die meewerken aan de organisatie of voorbereidingen van een 
activiteit van de KTDV Populaire Halle vzw 

 

1. Gegevens club 
 
Naam:   Koninklijke Turn- en Dansvereniging Populaire Halle vzw 
Adres:     Nijvelsesteenweg 96, 1500 Halle 
Tel:  0490 43 48 29 
E-mail:  contact@populaire-halle.be 
Juridische staat: VZW 
 
Doelstellingen 
De Koninklijke Turn- en Dansvereniging Populaire Halle vzw wil gezonde, 
aangename en verantwoorde gymnastiek en dans aanbieden voor alle leeftijden, 
tegen tarieven die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. 
De club staat open voor alle leeftijden vanaf eerste kleuterklas.  Gymnasten van beide 
geslachten kunnen in de club terecht. Wij staan open voor andere nationaliteiten, 
zonder onderscheid van taal of godsdienst. 
De club staat ook open voor samenwerking met scholen en stadsbestuur. 
De vereniging mag diverse evenementen inrichten die bijdragen tot een nauwer 
contact  met haar leden onderling, met hun familie, vrienden en relaties, alsook met 
alle sportverenigingen of organisaties. 
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 hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij is 
opgericht. De vereniging eigent zich het recht toe deel te nemen aan andere 
sportactiviteiten.. 
 
 
2. Verzekeringsinformatie 

 
De verzekering lichamelijke ongevallen is geldig voor:  
- alle leden  
- de vrijwilligers niet-leden  
- de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten  
- opmerking: ook niet-Belgen kunnen verzekerd worden (vluchteling, 
asielzoeker, sans-papier)  
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is geldig voor:  
- de club 

http://www.populaire-halle.be/
mailto:contact@populaire-halle.be
mailto:contact@populaire-halle.be


 
 
 
 
  
 

   
Gesticht in 1897  -  Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen  -  Stamnr 230 
 

www.populaire-halle.be                         secretariaat: Patrijzenlaan 15,                                Maatschappelijke zetel: Nijvelsesteenweg 96                      

contact@populaire-halle.be                                             1501 Buizingen                                                                        1500 Halle                                                   
                                                                                                                                                                                           tel: 0495/99 21 21 
                                                                                                                                                                                            

 

 
 

 - de leden van de club  
- de vrijwilligers niet-leden 
 - de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten 
 
Maatschappij waarbij de polis werd afgesloten 
-    Ethias - Polis nr. 45.262.25 
 
 

3. Kostenvergoeding 
 
De club betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk dat verricht 
wordt in het kader van een activiteit of de voorbereiding van een activiteit die 
ingericht wordt door de KTDV Populaire Halle vzw. 
 
 

4. Geheimhoudingsplicht 
 
 
Indien de vrijwilliger kennis krijgt van vertrouwelijke en geheime informatie die 
hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk, mag hij/zij 
deze niet bekend maken of gebruiken tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de opdracht, de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een 
getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden 
gesanctioneerd met de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de 
vrijwilliger en een schadevergoeding. 
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