Afsprakennota voor vrijwilligers uit de CO7-regio
Organisatie
De regionale erfgoedbank ‘WESTHOEK verbeeldt’ is een project van Erfgoedcel CO7,
Achthoek en de gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst,
Ieper, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort,
Poperinge,
Veurne,
Vleteren
en
Zonnebeke.
Contact: Sint-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper – Tel. 057 239 312 - erfgoedcel@co7.be
Juridisch statuut
Erfgoedcel CO7 maakt deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband CO7
(CultuurOverleg Zeven) dat onder de vorm van een projectvereniging, een publiekrechtelijke
rechtspersoon, van zeven steden en gemeenten (Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle,
Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke) werd opgericht.
Doelstelling
‘WESTHOEK verbeeldt’ is een regionale erfgoedbank met bedreigd particulier beeldmateriaal
over en in de Zuidelijke Westhoek, dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en
ontsloten. Het project heeft geen enkele commerciële bedoeling.
Werking van ‘WESTHOEK verbeeldt’
De overkoepelende coördinatie en leiding van ‘WESTHOEK verbeeldt’ is in handen van
Erfgoedcel CO7. Voor de lokale werking is er minstens 1 gemeentelijke ambtenaar aangeduid
als
lokale
coördinator
en
contactpersoon
(contactgegevens
op
http://blog.westhoekverbeeldt.be/nl/pagina/150/contact--permanenties.html). Regelmatig
worden er overlegmomenten op gemeentelijk niveau georganiseerd. Eénmaal per jaar komt
ook een overkoepelend overleg bijeen. Dit overleg bestaat uit vertegenwoordigers van de
gemeentelijke verbeeldt-kernen, lokale coördinatoren en de regionale coördinatoren.
Taken van de vrijwilliger
‘WESTHOEK verbeeldt’ steunt op een uitgebreide vrijwilligerswerking. Iedere vrijwilliger kan
op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden meewerken. We verdelen de taken in
opsporen, bewaren en ontsluiten. Deze taken worden beschreven in de handleiding.
Rechten van de vrijwilliger
Elke vrijwilliger heeft recht op vorming. Die wordt gegeven in de vorm van een handleiding
waarin alle nodige informatie over het project wordt verstrekt. Iedere vrijwilliger kan deze
handleiding gratis verkrijgen bij Erfgoedcel CO7, de lokale coördinator of downloaden via de
website www.westhoekverbeeldt.be. Erfgoedcel CO7 organiseert waar nodig.
De vrijwilliger krijgt begeleiding en logistieke ondersteuning in de vorm van accommodatie en
apparatuur (scanners en pc’s met de nodige software op een vaste plek in de gemeente of
uitleenbaar via de lokale coördinator).
De vrijwilliger krijgt een aantal te personaliseren visitekaartjes waarmee hij/zij zich kan
legitimeren tijdens zijn/haar activiteiten voor het project. Deze visitekaartjes dienen enkel ter
herkenning en verleent de vrijwilliger geen extra bevoegdheden.
De vrijwilliger ontvangt geen kostenvergoeding. Enkel wanneer dit vooraf schriftelijk
afgesproken werd met de lokale coördinator of met Erfgoedcel CO7, kan een vrijwilliger reële
onkosten vergoed krijgen. Het is verboden om een forfaitaire en een reële kostenvergoeding

in hoofde van een vrijwilliger te combineren (zowel bij eenzelfde als bij meerdere
organisaties).

Plichten van de vrijwilliger
De vrijwilliger wordt geacht verantwoordelijkheid te dragen in het zo goed mogelijk vervullen
van de taken die hij/zij op zich neemt. De vrijwilliger woont daartoe regelmatig lokale
overlegmomenten bij. Hij/zij draagt zorg voor het beeld- en computermateriaal dat hem/haar
wordt toevertrouwd en meldt elke vorm van schade onmiddellijk aan de lokale coördinator.
De vrijwilliger mag in geen geval het beeldmateriaal gebruiken om zichzelf te verrijken: het
beeldmateriaal - zowel het origineel als de digitale kopie - mag niet doorgegeven of verkocht
worden aan derden, noch voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden.
De vrijwilliger dient de bepalingen van de uitleenovereenkomst, afgesloten met de eigenaars,
te respecteren. Het beeldmateriaal mag enkel voor commerciële initiatieven worden ingezet
als Erfgoedcel CO7 hiervan op hoogte werd gebracht en de eigenaar uitdrukkelijk de toelating
heeft gegeven.
De vrijwilliger zal de informatie die hem/haar wordt toevertrouwd tijdens het uitoefenen van
zijn activiteiten vertrouwelijk behandelen. Hij/zij respecteert de privacy van de mensen die
beelden aanbieden of verhalen vertellen en gaat bij het optekenen van deze informatie zo
neutraal mogelijk te werk. De persoonlijke gegevens van de eigenaars worden nooit aan
derden doorgespeeld. De vrijwilliger is tevens gebonden aan de geheimhoudingsplicht, zoals
vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek.
Als de vrijwilliger zijn activiteiten stopzet, dient hij/zij dit onmiddellijk te melden aan de lokale
coördinator. In dat geval wordt de verzekering opgeheven en geeft de vrijwilliger zijn
visitekaartjes terug.

Aansprakelijkheid en verzekeringen
CO7 heeft een verzekeringscontract bij Ethias (polisnummer LO: 45 178 784; BA: 45 153 435)
waarbij volgende risico’s met betrekking tot het vrijwilligerswerk worden gedekt:
1° de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid,
van de organisatie;
2° de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid,
van de vrijwilligers voor schade toegebracht aan de organisatie, de begunstigde, andere
vrijwilligers of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van
de activiteiten;
3° de lichamelijke schade;
4° de rechtsbijstand.
Vrijwilligers die tijdens hun vrijwilligerswerk een fout maakt die schade veroorzaakt aan
derden of aan de organisatie, zullen die schade niet moeten vergoeden, behalve als er sprake
is van een grove fout, een herhaaldelijke lichte fout of indien de vrijwilliger bedrog pleegde.

Voor kennisgeving en ontvangst,

………………………………………………
Erfgoedconsulent CO7
Datum:

………………………………………………
vrijwilliger
Datum:

