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De vereniging heeft tot doel:
-oorlog en geweld aan de kaak te stellen met alle geweldloze actiemiddelen
-de uitvoering van wat gemeenzaam aangeduid wordt als het IJzertestament. Zij zal derhalve gelijktijdig ijveren
voor 'Zelfbestuur', 'Nooit meer Oorlog', en 'Godsvr.ede'. Geactualiseerd ijvert de vereniging vanuit een Vlaamsbe
wuste overtuiging voor een Open pacifisme en Sociale samenhorigheid.
De vereniging zal in het kader van haar sociaal-culturele werking activiteiten ondernemen en ondersteunen die
voormelde doelstellingen bevorderen binnen de Vlaamse gemeenschap en bij uitbreiding in Nederland, Europa en
de rest van de wereld.
Verzekeringen

De organisatie sluit uiterlijk 31 december 2006 een verplichte verzekering af die de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.
Onkostenvergoedingen

De organisatie betaalt aan de leden van de raad van bestuur en van de werkgroepen een onkostenvergoeding op
basis van effectief gemaakte onkosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhan
digd. In uitzonderingsgevallen kan de raad van bestuur besluiten andere effectief gemaakte onkosten te betalen.
Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens
art. 458 van het Strafwetboek.
Art. 458 SW : 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 recht of voor een parlementaire onderzoekscom
missie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden
gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhon
derd frank.
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 en herhaalde malen
voorkomende lichte fouten.

Philippe Haeyaert
Algemeen voorzitter
31 juli 2006

Ivo Coninx
Algemeen secretaris/Afgevaardigd Bestuurder

