
 
 

De Andere Academie vzw – Rijselstraat 23 bus 3 – 8820 Torhout – 0478 37 56 56 

info@deandereacademie.be – www.deandereacademie.be 

INFORMATIENOTA – VRIJWILLIGERS – DE ANDERE ACADEMIE VZW 

1. DE ANDERE ACADEMIE 

De Andere Academie werd als vzw in 2000 opgericht te Torhout door enthousiaste vrijwilligers. Het 

heeft tot doel de creativiteit van mensen met een beperking kansen te geven. De Andere Academie 

biedt een voortgezette opleiding beeldende kunsten voor mensen vanaf 16 jaar met een 

verstandelijke beperking. De opleidingen ‘tekenen en schilderen’ en ‘boetseren’ worden 

aangeboden. Er worden ook tentoonstellingen georganiseerd zodat de cursisten hun creatief werk 

kunnen naar buiten brengen. De Andere Academie wil promotie voeren voor de werken van de 

cursisten. 

Naam De Andere Academie vzw 

Adres leslokaal Beerstraat (tussen Westlandia en café Centrum)  
8820 Torhout 

Maatschappelijke zetel Rijselstraat 23 bus 3 
8820 Torhout 

Tel 0479 47 80 53 

Email info@deandereacademie.be 
Juridisch statuut Vzw  

Verantwoordelijke voor de AAC Ingrid Vuylsteke – voorzitter raad van bestuur 
0478 37 56 56 
info@deandereacademie.be 

Verantwoordelijke die moet 
verwittigd worden bij 
ongevallen 

Paul Warlop – ondervoorzitter raad van bestuur 
0474 03 12 60 
paulwarlop@pandora.be  

2. VRIJWILLIGERS 

De Andere Academie wordt aangestuurd door een raad van bestuur. Docenten geven op weekdagen 

’s avonds en op zaterdagvoormiddag les aan de cursisten. Vrijwilligers staan mee in om praktische 

opdrachten te realiseren zoals permanentie en opbouw van tentoonstellingen, onderhoud lokaal, 

fotograferen van kunstwerken, fondsenwerving e.a. 

De vrijwilliger bezorgt zijn contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum) 

aan Delassur, Torhoutse Steenweg 272, 8200 Brugge, productie@delassur.be.  

De vrijwilligers worden geïnformeerd over de wettelijke bepalingen m.b.t. de vrijwilligerswetgeving 

via de informatienota. Deze kan geraadpleegd worden op de website. 

3. VERZEKERINGEN 

De organisatie heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tot dekking van de risico’s met 

betrekking tot het vrijwilligerswerk. Als de vrijwilliger in de uitoefening van de opdracht voor de vzw 

schade berokkent aan een derde, zal deze schade aangegeven worden aan de verzekering. De 

vrijwilligers zijn verzekerd tijdens de uitvoering van hun vrijwilligersactiviteiten.  

Waarborg Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
Maatschappij Axa 

Polisnummer 518.187.902 
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4. AANSPRAKELIJKHEID 

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

verrichten van vrijwilligerswerk. 

De vrijwilliger is zelf aansprakelijk bij het verrichten van vrijwilligerswerk in geval van: 

- bedrog 

- zware fout 

- schade die hij zichzelf toebrengt. 

5. VERGOEDINGEN 

Docenten ontvangen een vrijwilligersvergoeding en een onkostenvergoeding voor de verplaatsing. 

De organisatie voorziet geen vergoeding voor de kosten van de andere vrijwilligers. 

6. GEHEIMHOUDINGSPLICHT 

Volgens 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 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 

frank.” 

De vermelding ‘alle andere personen’ kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm 

van geheimhouding verplicht is. 

Vrijwilligers geven geen vertrouwelijke informatie door aan externen welke zij weten door de 

uitvoering van hun vrijwilligerswerk. 

 

Datum: 

 

Voor de organisatie       Voor de vrijwilliger  
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