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DOCUMENT TER INFORMATIE VAN DE VRIJWILLIGERS 

1. Organisatie

Koepel van Internationale Solidariteit, 11.11.11

Vlasfabriekstraat 11

1060 Brussel

Tel: 02/536.11.11

e mail: info@11.be

11.11.11 is een vrijwilligersbeweging die werkt aan eerlijke machtsverhoudingen 
tussen Noord en Zuid. Onze missie en visietekst kunt u vinden op onze website 
www.11.be

11.11.11 is een vereniging zonder winstoogmerk;

Verantwoordelijke: Els Hertogen, algemeen directeur;

2. Verzekeringen

11.11.11 heeft de volgende verzekeringen afgesloten voor haar vrijwillige 
medewerkers.

Onder vrijwilligers wordt verstaan de organisatoren van de 11.11.11-actie en wie 
actief meehelpt om die te realiseren. M.a.w.: niet de deelnemers aan een activiteit, 
wél de organisatoren, niét wie naar een infoavond komt, wél wie die organiseert.

a. Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger:
bij  Ethias onder polisnummer 45.0168.64

b. Lichamelijke Ongevallen +16 jarigen tijdens de periode 15 oktober t/m 30 
november
bij Ethias onder polisnummer 45.012.842
Bij activiteit buiten deze periode gelieve contact op te nemen met het Diensthoofd 
Personeelszaken van 11.11.11 op het nummer 02/536.11.34

c. Lichamelijke Ongevallen –16 jarigen tijdens de periode 15 oktober t/m 30 
november
bij Ethias onder polisnummer 45.026.018
Bij activiteit buiten deze periode gelieve contact op te nemen met het Diensthoofd 
Personeelszaken van 11.11.11 op het nummer 02/536.11.34

d. Lichamelijke Ongevallen +16 jarigen buiten de periode 15 oktober t/m 30 
november
bij Ethias onder polisnummer 45.244.650
Bij activiteit buiten deze periode gelieve contact op te nemen met de Coördinator 
Personeelszaken van 11.11.11 op het nummer 02/536.11.34

e. Lichamelijke Ongevallen voor vrijwilligers die op regelmatige basis 
worden ingeschakeld op het nationale en/of provinciale secretariaat.
Bij Ethias onder polisnummer 45.015.138
Enkel op de dagen waarop deze vrijwilligers hun activiteiten uitvoeren.

mailto:info@11.be
http://www.11.be/


2 

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt geen vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten in het 
kader van de 11.11.11-campagne. 

Er zijn echter 2  uitzonderingen. 

- Vrijwilligers die op regelmatige basis worden ingeschakeld op het nationale en/of
provinciale secretariaat en waarvoor 11.11.11 de verzekering 2.e. heeft
afgesloten,  betaalt 11.11.11 de reële kosten mits overhandiging van de juiste
bewijsstukken (treinticket, buskaart etc.).

- Daarnaast zijn er vrijwilligers die specifieke workshops organiseren binnen de
projecten  Iedereen Mondiaal en Laat je strikken. Deze vrijwilligers hebben recht
op een forfaitaire onkostenvergoeding.”

4. 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 toevertrouw 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 € 2,5 tot € 12,5.” 


