
 

 

Organisatienota 
Kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën 
 

Gaston Burssenslaan 17, 2050 Antwerpen, telefoon en fax: 03 219 32 29, bankrekening : 091-0010153-94 
 

Opgemaakt in twee exemplaren waarvan één exemplaar bestemd voor de vrijwilliger  
en één exemplaar voor de kerkfabriek Sint-Anna–ten-Drieën 

 

Beste vrijwillige medewerker van de kerkfabriek, 

 

 

In de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S., 29.08.2005) staat vermeld 

dat we al onze vrijwilligers deze “organisatienota” moeten overhandigen. 

 

Ook jij helpt de kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën wel eens. Dat stellen wij heel erg op prijs! 

 

Ten behoeve van al haar vrijwilligers sloot de kerkfabriek met aanvang op 1 januari 2006 via het 
Interdiocesaan Centrum vzw (Guimardstraat 1 te 1040 Brussel) een verzekeringscontract 
met FORTIS, polis 99514863012, verzekeringsvoorwaarden met referenties BA 20021-05-N, 

gekend bij het Interdiocesaan Centrum vzw onder referte 039277-P00766/1 met volgende 

dekking: 

- burgerlijke aansprakelijkheid 

- lichamelijke schade: 2.500.000 EUR 

- materiële schade: 250.000 EUR 

- objectieve aansprakelijkheid 

- gemeen recht vrijwilligers 

- conventioneel loon: 32.748 EUR 

- overlijden: conventioneel loon x 7 

- blijvende invaliditeit: conventioneel loon x 12 

- tijdelijke invaliditeit: percentage van conventioneel loon: 90% 

- rechtsbijstand: 12.395 EUR 

- strafrechtelijke verdediging: 123.495 EUR 

- burgerrechtelijk verhaal: 12.395 EUR 

- insolventie van derden: 12.395 EUR 

 

Voor alle duidelijkheid, de kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid waarvan 

de zetel gevestigd is in de Gaston Burssenslaan 17 te 2050 Antwerpen-Linkeroever. 

De kerkfabriek is belast met: 

- de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud 

van de waardigheid ervan mogelijk maken 

- het onderhoud en de bewaring van de kerken en andere gebouwen van de parochie 

- het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die 

bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. 

 

Zoals je weet betaalt de kerkfabriek géén vergoedingen aan haar vrijwilligers… 
 

Rest ons enkel je te danken voor je inzet en… we hopen dat we nog heel lang op jou beroep mogen 

doen ! 

 

vriendelijke groeten, 

 

Erik BALBAERT 

Voorzitter 

Kristien LUST 

Secretaris 

 

 

BEWIJS VAN OVERHANDIGING: 
 

Ik,  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

adres:  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

erken op datum van  ………………………………………………………………………………………… 

 

een kopie van onderhavige organisatienota ontvangen te hebben. 

 

 

Handtekening:   ………………………………………………………………………………………… 


