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Informatie	  ter	  attentie	  van	  de	  vrijwilligers	  

Naam	  organisatie:	  Brussels	  Gay	  Sports,	  afgekort	  B.G.S.	  

Juridisch	  statuut:	  Vereniging	  Zonder	  Winstoogmerk.	  

Maatschappelijke	  zetel:	  Kolenmarkt	  42	  te	  1000	  Brussel.	  

E-‐mailadres:	  info@bgs.org	  	  

	  

Omschrijving	  sociale	  doelstelling	  

De	  vereniging	  streeft	  naar	  emancipatie	  en	  ontplooiïng	  van	  de	  LGBT	  gemeenschap	  dankzij	  sportieve,	  
culturele	  en	  vrijetijdsactiviteiten.	  	  

	  

Verzekeringen	  

De	  organisatie	  heeft	  een	  verplichte	  verzekering	  afgesloten	  die	  de	  burgerrechtelijke	  aansprakelijkheid	  
dekt	  van	  de	  organisatie,	  met	  uitzondering	  van	  de	  contractuele	  aansprakelijkheid.	  

De	  organisatie	  heeft	  een	  verplichte	  verzekering	  afgesloten	  die	  de	  burgerrechtelijke	  aansprakelijkheid	  
dekt	  van	  de	  vrijwilligers	  voor	  de	  schade	  die	  toegebracht	  is	  aan	  de	  organisatie,	  aan	  de	  begunstigde,	  
aan	  andere	  vrijwilligers	  of	  aan	  derden	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  het	  vrijwilligerswerk	  of	  op	  weg	  naar	  
en	  van	  de	  activiteiten,	  met	  uitzondering	  van	  de	  contractuele	  aansprakelijkheid.	  

De	  organisatie	  heeft	  volgende	  facultatieve	  verzekeringen	  afgesloten:	  

• lichamelijke	  schade	  die	  geleden	  is	  door	  de	  vrijwilligers	  bij	  ongevallen	  tijdens	  de	  uitvoering	  
van	  het	  vrijwilligerswerk	  of	  op	  de	  weg	  van	  en	  naar	  de	  activiteiten	  en	  voor	  ziekten	  opgelopen	  
als	  gevolg	  van	  de	  vrijwillige	  activiteit,	  

• lichamelijke	  schade	  die	  geleden	  is	  door	  sporters	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  sportactiviteit,	  
• burgelijke	  aansprakelijkheid	  van	  de	  bestuurders.	  

	  

Naam	  verzekeringsmaatschappij:	  ETHIAS	  ASSURANCE.	  
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Onkostenvergoedingen	  

Afhankelijk	  van	  de	  door	  de	  vrijwilliger	  uitgeoefende	  activiteit,	  kan	  de	  organisatie	  voorzien	  hetzij	  in	  
een	  forfaitaire	  onkostenvergoeding,	  hetzij	  in	  een	  terugbetaling	  van	  de	  effectief	  gemaakte	  onkosten	  
waarvan	  het	  bewijs	  door	  de	  vrijwilliger	  aan	  de	  organisatie	  wordt	  overhandigd,	  hetzij	  in	  een	  andere	  
wijze	  van	  terugbetaling	  van	  onkosten	  (onder	  meer	  gratis	  toegang	  tot	  bepaalde	  door	  de	  club	  
georganiseerde	  evenementen,	  gratis	  drankbonnetjes,	  enz).	  

	  

Aansprakelijkheid	  

De	  organisatie	  is	  burgerlijk	  aansprakelijk	  voor	  de	  schade	  die	  de	  vrijwilliger	  aan	  derden	  en	  aan	  de	  
organisatie	  berokkent	  bij	  het	  verrichten	  van	  vrijwilligerswerk,	  behalve	  in	  geval	  van	  bedrog,	  zware	  
fout	  of	  eerder	  gewoonlijk	  dan	  toevallig	  voorkomende	  lichte	  fout	  van	  de	  vrijwilliger.	  

	  


