
NIEUWE LESGEVERS TAAL ZIJN ZEER WELKOM 
Voor  volwassenen + kinderen 

INTERESSE?  BEL ONS 
Taalcoördinator: Hugo Boen 03/385.19.67 

DE LOODS KAN HULP GEBRUIKEN! 
 
Procedure goederenhulp 
Verwijzing  vanwege (OCMW, Sociale diensten enz. ). Deze ge-
ven verwijzingsbrief en maken een afspraak. Tijdens de ope-
ningsuren worden er maximaal 3 personen tegelijk toegelaten 
om een goede service te waarborgen . Eenzelfde persoon die 
kleding wenst , mag zich maximaal eens per 3 maanden aan-
bieden, behalve mits andere verwijzing.  
Het jaar 2006 was goed voor 165 giften aan 149 personen.  
 
Onze stapelplaats De Loods roept al maandenlang om hulp, 
want er is grote nood aan bijkomende vrijwilligers met 
sterke armen… Mannen en vrouwen die in de verhuisploeg 
willen stappen zijn méér dan welkom… 
 

We zoeken nog steeds een vrijwilliger/
erkend installateur 
van gastoestellen.  
(Bel Tini: 
03/485.66.15) 

ZOMERNODEN 
GOOI UW OUDE MEUBELEN—UW OUD BESTEK/
HUISRAAD/ KLEDIJ– NIET ZOMAAR WEG… EN 
DENK AAN ONS ALS JE JOUW WASMACHINE OF 

KOELKAST VERVANGT TERWIJL DE OUDE NIET VER-
SLETEN IS 

Wat niet stuk is, kunnen wij nog heel goed gebruiken.  
Breng uw NOG BRUIKBAAR materiaal. Bel ons: 03/485.66.15. 

Verantwoordelijke uitgever: C.Nollet, R&W vzw, ON 459.814.147 Gemeenteplein 18a 2520 Broechem 
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ACTUEEL
 

ACTUEEL
 

ACTUEEL
 ACTUEEL
     

vzw Recht en Welzijn zoekt  
NIEUWE LEDEN ALGEMENE VERGADERING  

bekend met armoede– en vluchtelingenproblematiek en optredend vanuit een 
christelijke sociale visie.  Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden of door derden 

worden voorgesteld via een motiverend schrijven aan:  
vzw Recht en Welzijn, Gemeenteplein 18a 2520 Broechem 

WONINGPOLEMIEK 
Het kan al wel tien jaar geleden zijn dat Wereld-Delen aan 
burgemeester en schepenen vroeg om te voorzien in sociale 
woningen voor de gemeente Ranst. De reden was duidelijk: 
Ranst had geen sociale woningen. De laatste weken lazen 
wij een polemiek over dat thema in de krant tussen opposi-
tie en burgemeester: een welles-nietesspelletje. 
Duidelijkheid rond dit alles krijgt men enkel indien iedereen 

(Vervolg op pagina 15) 

NIEUW  
1/ In deze nieuwsbrief vind je nu nieuws uit heel de vzw en niet beperkt tot 
Wereld-Delen 
2/ Het project Taal & participatie in het onderwijs te Lier: lees onder “Contact 
Sleutels” (Manager van diversiteit) 
3/ Taal in Willebroek: lees “Taalprojecten weer groter!” 
4/ Steunfonds Xavier Verhaegen 
5/ Project ondersteuning vrijwilligers armoedewerking (Caritas Hulpbetoon) 
6/ Nieuwe onkostennota’s voor vrijwilligers 
7/ Project  Brug voor Taal en Participatie in het Onderwijs (Cera Foundation): 
lees onder punt 2... 
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(Vervolg van pagina 2) 

hetzelfde zou bedoelen. De term “sociale woning” is sterk aan 
interpretatie onderhevig. Toen lang geleden de verkaveling Nier-
lenders, nu “Kruidenwijk”, werd verkocht, werd geschreven dat 
de kavels bedoeld waren voor het bouwen van “sociale wonin-
gen”. Daarvoor werden de kavels niet te duur verkocht, ja zelfs 
ongelooflijk verlaagd in prijs toen er niet direct veel kopers kwa-
men opdagen. Maar… te zien aan wie er uiteindelijk kwam wo-
nen, kan men moeilijk zeggen dat er zwak bemiddelde gezinnen 
kwamen wonen. De latere bejaardenflatjes en de recente sociale 
woonbuurt in Oelegem kan men evenmin sociale woningen noe-
men. Gezien er daartussen toch enkele woningen dienen voor 
noodsituaties (de gemeente is verplicht een drietal noodwonin-
gen ter beschikking te houden) én aan goedkope bedragen wor-
den verhuurd, kan er misschien gesteld worden dat hier moge-
lijk toch een sociale verhuring plaatsvindt. We hebben te weinig 
info over om het te kunnen beoordelen.  
Maar wat normaliter bedoeld wordt met de terminologie “sociale 
woningen” zijn “woningen die aan de voorwaarden van een soci-
ale woningmaatschappij of sociaal verhuurkantoor voldoen”. En 
die houden rekening met écht lage inkomsten, grootte van ge-
zinnen, beroepsklasse van de bewoners, kansarmoede, enz…  
Sinds gemeente Ranst nu ongeveer anderhalf jaar is aangeslo-
ten bij het intergemeentelijke sociale verhuurkantoor Zandho-
ven-Nijlen-Lier-Ranst zou Ranst over één sociale huurwoning 
(volgens iets oudere info) beschikken.  
Er waren de voorbije jaren veel gissingen rond de bouw van so-
ciale woningen aan de Van den Nestlaan. We stellen ons de 
vraag waarom de ontwerpen steeds in niets resulteerden. We 
zouden het goed vinden voor een rijke gemeente die wij zijn, 
mocht het voormalige militaire domein een gemengd woon- en 
werkgebied worden, waarbij er naast het asielcentrum en functi-
onerende hangars, enkele kleine bureelgebouwen én gemengde 
woningbouw zouden komen. Daarbij zouden tussen kavels voor 
gewone eengezinswoningen ook huizen kunnen worden ge-
bouwd (al dan niet door een sociale woningmaatschappij) waar-
voor echte regels van sociale verhuur gelden. Met enige aan-
dacht voor wat blijvend groen zou het nog een gezellige woon- 
en werkomgeving kunnen worden. Natuurlijk maar één idee: het 
woord is aan onze beleidsmakers. 
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Help Soedan 

 
Zowat de helft van alle christenen ontvlucht 

Soedan (gegevens van het USCIRF op 10 mei 
2007). Na jarenlange oorlog komen zij meer 

en meer in het vizier van het geweld te staan.  
 
De kerk is door de oorlogen vrijwel failliet. Door de geschie-
denis heen is ze een minderheid geworden, maar toch is zij 
in vluchtelingenkampen zowat de enige die zich om kinderen 
en onderwijs bekommert.  Soedan heeft een corrupt regime, 
maar krijgt toch veel buitenlandse steun om de rebellenbe-
wegingen te bestrijden en in de hoop dat er zo vrede komt. 
Maar de armoede zorgt nog lang niet voor vrede....  
 
Vanuit WD Solidair stellen wij uitdrukkelijk voor om kerkelij-
ke initiatieven in Soedan te ondersteunen. Het is een echte 
oproep omwille van de menswaardigheid. We ondersteunen 
het scholenproject van het bisdom van Khartoum. Zonder 
scholen, geen ontwikkeling, geen intellectuelen die hun land 
vooruit kunnen helpen.  

Uw bijdrage kan terecht op rekeningnummer   
833-5352274-72 van WD Solidair mits vermelding 

"Actie Soedan". Het resultaat van deze actie wordt gestort 
aan Oostpriesterhulp...  

 
Fiscaal voordeel gewenst? Via een zusterorganisatie in 
Soedan bestaat de mogelijkheid belastingsvoordeel te ont-
vangen. Het is een socio-caritatief project dat watertanks 
voor regenwater financiert in Zuid Soedan.  
Bij storting van minimum 30 euro verkrijgt men een belas-
tingsattest en op rekeningnummer 417-6010001-48 van 
Hulp en Hoop met vermelding ‘Watertanks Soedan’ 
 

Wij hopen op uw steun.  
Omwille van de menselijkheid!  
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STEUNFONDS  
XAVIER VERHAEGEN 
 
Op haar samenkomst van 29 mei 2007 besloot de 
vzw Recht en Welzijn tot de oprichting van een steunfonds met 
de naam ‘Steunfonds Xavier Verhaegen’, naar de naam van één 
van haar stichters, voormalige pastoor te Pulderbos.  
Alle gelden afkomstig van vroegere en van komende stortingen 
ten voordele van het muco-patiëntje waarmee destijds werd ge-
start, zullen in dit fonds beheerd worden.  
In eerste instantie blijft de bestemming van de gelden onveran-
derd, maar ook andere kinderen of jongeren met een soortgelijke 
ziekte en noodzakelijke sociale ondersteuning zullen er nu van 
kunnen genieten.  
Alle trouwe begunstigers in Pulderbos en daarbuiten zullen per-
soonlijk op de hoogte worden gesteld.  
 
Tegelijk doen wij ook een oproep tot andere mensen met een 
warm hart om dit fonds financieel te ondersteunen en op die ma-
nier steun te bieden aan zieke kinderen die wegens sociale om-
standigheden niet zonder dergelijke steun kunnen genieten van 
gewone dingen waar andere kinderen wel van kunnen genieten.  
 
 
Een maandelijkse of trimeste-
riele storting van een vast be-
drag is de handigste werkwijze 
die in elke bank kan geregeld 
worden. Uw bijdrage is van 
harte welkom op rekeningnum-
mer  
000-1661420-04  
van het Steunfonds Xavier  
Verhaegen, p/a Gemeenteplein 
18a 2520 Broechem.  
 
Meer info? Bel 0498/75.75.04. 
Hartelijk dank! 
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MANAGER VAN 
DIVERSITEIT 

 
Project Taal & 
Participatie in 
het Onderwijs 
Vanaf 1/2/2007 ging Leen Meyer deeltijds van slag in ons 
project Taal en Participatie  in het onderwijs te Lier. De 
roepnaam van dit project is “Contact Sleutels”. Leen tracht 
bruggen te slaan tussen allochtone ouders en de school. 
Drie scholen zijn mee van start gegaan, eind dit jaar komen 
er mogelijk scholen bij. Dan wordt duidelijk of de verlenging 
van dit project wordt goedgekeurd door minister Keulen 
(Inburgering, Managers van diversiteit) 
 
Leen Meyer is tegelijk het eerste lid van de vzw dat in loon-
dienst werkt, halftijds. Het project loopt tot eind oktober 
2007. Er is een verlenging van het project aangevraagd, 
maar de beslissing zal ten vroegste midden november be-
kend zijn. We vermoeden dat we mogelijk pas in januari iets 
weten. 
 
Ofwel om het lopende project te verlengen tot eind oktober 
en zo de resultaten te kunnen verankeren, ofwel voor een 
financiële overbrugging tot aan de goedkeuring bij Managers 

van diversiteit, hebben wij bij CERA FOUNDATION 

een project “Brug voor Taal en Parti-
cipatie in het Onderwijs ” ingediend.  
 
We verkregen de goedkeuring 
voor het grootste deel van het 
nodige bedrag. 

Managers van diversiteit  
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Tegen een negatieve beslissing van de RVV kan een cassatieberoep bij 
de Raad van State (RVS) worden ingediend. 

 

In sommige gevallen kan een nieuwe asielaanvraag ingediend worden. 

 

Wanneer de asielaanvraag gegrond wordt verklaard, wordt de vreemdeling 
erkend als vluchteling 

Officieel is een vluchteling: "elke persoon die zich buiten het land waarvan hij de natio-
naliteit heeft of, indien hij geen nationaliteit heeft, buiten zijn land van herkomst be-
vindt, en die de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen omdat hij vreest 
voor vervolging omwille van zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een 
bepaalde sociale groep, of zijn politieke overtuiging". 

of krijgt hij het subsidiaire beschermingsstatuut toegekend.  

Op 10 oktober 2006 voerde België het statuut subsidiaire bescherming in. Subsidiaire 
bescherming is een nieuw verblijfsstatuut voor vreemdelingen die: 

-         niet in aanmerking komen voor het statuut van vluchteling, volgens de 
Conventie van Genève 

-         en niet kunnen terugkeren naar hun herkomstland, omdat ze daar een ‘reëel 
risico op ernstige schade’ zouden lopen (doodstraf of executie, foltering of 
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, ernstige bedreiging 
van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld 
in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict) 

Mensen met het statuut subsidiaire bescherming mogen werken en komen in aanmer-
king voor inburgering.  

Sinds 10 oktober 2006 is elke asielaanvraag ook een vraag om subsidiaire bescher-
ming. De asielinstanties gaan eerst na of de asielzoeker in aanmerking komt voor het 
statuut van vluchteling, volgens de criteria van de Conventie van Genève. Is dat niet 
het geval, dan onderzoekt men of de persoon in aanmerking komt voor subsidiaire 
bescherming   
Personen die door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen 
(CGVS) afgewezen werden als vluchteling, maar een Niet Terugleidingsclausule (NTC) 
kregen, komen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor subsidiaire be-
scherming. Zij hoeven hiervoor geen nieuwe asielaanvraag in te dienen. Via de ge-
meente kunnen ze het statuut van subsidiaire bescherming krijgen. Personen die sub-
sidiaire bescherming genieten krijgen een tijdelijke witte verblijfskaart voor één jaar. 
Na vijf jaar tijdelijk verblijf (duur van de asielprocedure inbegrepen) wordt dat een 
witte kaart van onbepaalde duur. 

 

Wanneer zijn asielaanvraag definitief wordt afgewezen kan hij het bevel 
krijgen om het grondgebied te verlaten. 

 

De asielprocedure is sinds 1 juni 2007 grondig hervormd. Vroeger was de 
onderzoeksfase opgesplitst in een ontvankelijkheidsfase en een gegrond-
heidsfase. Voor asielzoekers die vóór 1 juni 2007 asiel aanvroegen gelden 
bepaalde overgangsmaatregelen. 
 

Meer info: www.vreemdelingenrecht.be 



NNNNIEUWE AsielprocedureIEUWE AsielprocedureIEUWE AsielprocedureIEUWE Asielprocedure    
 
Een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet 
meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in 
gevaar is, kan in ons land bescherming genieten en recht op verblijf in 
België bekomen. Om uit te maken of hij voor die bescherming in aan-
merking komt, moet hij een asielaanvraag indienen. De persoon zal 
dan een asielprocedure doorlopen. 
 

Beschermingsgronden 

Tijdens deze asielprocedure zullen de asielinstanties het vluchtverhaal 
toetsen aan de definitie van vluchteling die vervat zit in de Conven-
tie van Genève van 1951. Als de asielzoeker aan deze definitie be-
antwoordt, wordt hij erkend als vluchteling en mag hij voor onbepaal-
de duur in België verblijven. 

 

Op 10 oktober 2006 werd in België en in de hele Europese Unie het 
subsidiaire beschermingsstatuut van kracht. De Belgische over-
heid geeft voortaan via de asielprocedure ook een verblijfsstatuut aan 
vreemdelingen die niet voldoen aan de beschermingsvoorwaarden zo-
als bepaald in de Conventie van Genève, maar die in geval van terug-
keer naar hun herkomstland een "reëel risico op ernstige schade" zou-
den lopen.  

 

Procedure 

De asielprocedure bestaat uit twee fases: 

·          In de opstartfase wordt de asielaanvraag geregistreerd door 
de DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken). Er wordt nagegaan of België 
verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag 
(Dublinonderzoek) en of de asielaanvraag in overweging kan worden 
genomen.  
·          In de onderzoeksfase wordt de aanvraag ten gronde onder-
zocht door het CGVS (Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en 
Staatslozen). 

 

Tegen een negatieve beslissing in één van deze fases kan een beroep 
worden ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
(RVV) . 

 

(Vervolg op pagina 13) 
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DE NIEUWE WERELD te Lier  
 
Nog steeds zoekt een kern vrijwilligers 
naar wegen om asielzoekers en mensen 
zonder papieren in Lier te onthalen en te 
ondersteunen. 
Zij hopen om ondermeer in samenspraak 
met het OCMW tot een dynamische wer-
king te kunnen groeien. Langzaam…  
Intussen zijn kandidaat-begeleiders wel-
kom. Zij vormen een reserve om wanneer 
het nodig is nieuwe asielzoekers wegwijs te 
maken in Lier, voor woon -werk en leefom-
geving  
Groepsverantwoordelijke is  Katelijne Van de Wal,  
Boomlaarstraat 90 te Lier; Tel: 034885802 

TAALPROJECTEN W-D  
... WEER GROTER ! 

 
Tijdens de vakantieperiode vroeg de LOP-begeleider van het Depar-
tement Onderwijs ons of wij niet bereid waren om ons actieterrein 
uit te breiden tot de Rupelstreek.  
Er was, volgens hem, in Willebroek een erg actieve Turkse gemeen-
schap, die reeds geruime tijd zocht naar mogelijkheden van aanvul-
lend taalonderricht voor hun kinderen.   
Hoewel wij aanvankelijk enigszins afkerig stonden tegenover zo'n 
uitbreiding naar de oostrand van onze provincie, gingen we toch 
maar ter plaatse een kijkje nemen. 
Tot onze verbazing vonden we er niet enkel een groep zeer gemoti-

(Vervolg op pagina 6) 
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Vrijwilliger zijn is niet altijd gemakkelijk. Daaro m zijn wij 
jullie, vrijwilligers, allemaal zéér dankbaar. Omwille van het 

doel dat wij nastreven… wij gaan daarvoor! 



(Vervolg van pagina 5) 

veerde mensen, die ons in behoorlijk Nederlands alle 
gewenste informatie verstrekten.  Meer nog, zij be-
schikten over een eigen gebouw, volledig zelf gereno-
veerd en ingericht met modern uitgeruste klaslokalen 
en een speelplaatsje. Het enige wat nog ontbrak waren 
de geschikte leerkrachten.  Tegenover zoveel inzet en enthousiasme 
konden wij moeilijk achterwege blijven!  
Gelukkig vonden we een prima leerkracht niet zo ver uit de buurt die 
de opdracht aanvaardde en mochten we starten met twee klassen voor 
jongeren. Al snel daarna was er ook een vraag voor volwassenen naar 
NT2.  Een aantal Turkse moeders, blijkbaar aangestoken door de geest-
drift van hun kinderen, wilden er ook graag aan beginnen.  Ook daar-
voor, -de Geest waait overal,-  werd wonder boven wonder, een nieuwe 
vrouwelijke leerkracht gevonden.   
 
Zo werken wij thans met drie flinke groepen op dins- en woensdagen 
in de namiddag te Willebroek. Bijna niet te geloven, maar waar.  Onze 
dank gaat hierbij zeker naar de Turkse v.z.w.Compass voor hun ge-
waardeerde logistieke steun. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een suc-
cesverhaal wordt.                                 (H.Boen - taal coördinator) 

NIEUWE ONKOSTENNOTA 
 
In deze nieuwsbrief zit een nieuwe onkostennota voor vrijwilligers. 
Nieuw omdat hij onmiddellijk de nodige informatie bevat die we in de 
administratie nodig hebben.  
Vooral voor de projecten waarvoor we subsidies ontvangen is een 
nauwkeurige weergave van de onkosten belangrijk. 
De afspraken blijven grotendeels dezelfde:  
• Wie onkosten heeft kan die inbrengen binnen de mogelijkheden  
• De coördinatoren geven toestemming voor bijzondere kosten. 
• Elk trimester wordt afgerekend maar eind juni en eind 

december zijn afrekenmaanden bij uitstek. 
• Men kan uiteraard ook altijd eigen notaatjes opmaken, die men 

dateert en ondertekend en waarop men zo nauwkeurig 
mogelijk de kosten omschrijft en waarvoor ze bestemd zijn. 
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Project “Structurele onderbouw van 
de kansarmenwerking” 8376  
 
De Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon vzw keurde een 
nieuw project goed dat onze werking absoluut nodig heeft om 
te blijven functioneren zoals het hoort. Heel onze werking 
kan beschouwd worden als ondersteuning van kansarmen, 
maar zij is zo groot geworden dat de administratie boven 
onze hoofden groeit en dat de ondersteuning van vrijwilligers 
en de band met het geheel sterk verzwakt dreigt te raken. 
Remy Van den Bogaert werd als vrijwilliger voor deze taak 
aangezocht. Deze nieuwsbrief was enkel dankzij zijn werk 
mogelijk.  
Via hem zullen vrijwilligers in de toekomst nuttige informatie 
ontvangen en kan werk gemaakt worden van een dagelijkse 
opvolging van o.m. de solidariteitsprojecten, de sponsors, 
enz…  Vrijwilligers zullen zich hopelijk meer thuis gaan voelen 
in de hele werking. Twee jaar loopt het project maar 

vermoedelijk zal verlenging nodig zijn. 
 

BELASTINGSVOORDEEL 
Positief gevolg hiervan voor wie graag 

onze werking ondersteunt, is dat zij nu in aanmerking komt 
voor projectsubsidiëring door Caritas Hulpbetoon vzw.  
Voor giften die rechtstreeks op rekeningnummer  
776-5902333-77 van Caritas Hulpbetoon vzw, 
Guimardstraat 1 te 1040 Brussel worden overgemaakt 
zal u een fiscaal attest worden uitgereikt door Caritas 
Hulpbetoon. Deze giften komen onherroepelijk toe aan 
Caritas Hulpbetoon vzw die autonoom beslist over de 
bestemming van de ontvangen fondsen. Indien u een 
voorkeur formuleert voor onze werking, kan u op het 
overschrijvingsformulier bij mededelingen de melding 
“Project 8376” noteren. Uw voorkeuraanduiding heeft 
echter geen afdwingbaar karakter, maar zo komen wij 
gemakkelijk aan het noodzakelijke bedrag..  



BBQ Wereld-Delen voor iedereen  
Voor slechts 10 euro krijg je 3 stuks (te kiezen uit kip, worst, hambur-
ger, végéburger, vis of saté) met een uitgebreide groententafel plus 
dessert. Je kan ter plaatse jouw menu aanvullen met hamburger, ijs 
en drank (wijn, e.a.) aan democratische prijzen.  

Kindermenu (te kiezen: 2 stuks) à 6,50 euro  - duidelijk noteren!!! 
BRENG FAMILIE EN VRIENDEN MEE !!!  

VOORAF INSCHRIJVEN! 
De inschrijvingsstrook bezorgen tot 20 augustus  bij de kerngroepleden: 
Leo Tercken, Rubenslaan 65 Broechem, Martin Vantongerloo, G. Peeters-
straat 38 Broechem, C. Nollet, Nierlenderstraat 16 Broechem, Tini De Ro-
over, Nierlenderstraat 10 Broechem, Hugo Boen, Konijnenbos 37 Oelegem, 
Chris De Queker, Herbsteinlaan 5a Oelegem, Paul Offermans, Zagerij-
straat 19 Lier, Remy Van den Bogaert, Klaverstraat 7 Emblem.  
Betaling  bij inschrijving of via storting tot 20 augustus op rekening 789-
5779169-24 met vermelding van «barbecue + naam».  
Schriftelijke inschrijving mét menuaanduiding blijft ook nodig bij storting. 

INSCHRIJVING ZOMERSE BARBECUE 
Mocht het niet zomeren, breng dan maar zeker zelf de zon mee..! 

 

Inschrijvingsstrook BARBECUE Wereld-Delen 
Zaterdag 25 augustus 17—20.30 uur—Franciscusheem Broechem 

 
Ondergetekende (naam, voornaam, adres:)................................................… 
 
………………………………………………………………………………. 
schrijft in voor de BBQ van 25 augustus 2007  
en bestelt hiervoor  
...... (aantal) porties voor volwassenen x 10 euro =     .... euro  
...... (aantal) porties voor kinderen x 6,50 euro =        .... euro  
                                                                  Totaal:        .... euro  
Keuze aanduiden (3 stuks per volwassenen en 2 stuks per kind):  
          kip: ... worst: ... hamburger: ...  vis: ...  saté: ... végéburger: ...  
 
En stort (tot 20 augustus) of betaalt hierbij het totale bedrag van ………….euro 
(Rekening 789-5779169-24) 
                                  Handtekening:                                Datum: 

 
 

 

  

Vzw Recht en Welzijn 
ONKOSTENNOTA            (Ten minste tegen het einde van ieder semester indienen) 

 
 

(Enkel deze kolom invullen, maar wel volledig!)   

1) Verplaatsingskosten  
                                                             Totaal aantal gereden km: … … …  km  
 
- gemaakt voor: 
(*) Taalwerking:   
(*1)volwassenen/kinderen te  
(*2)Lier/Grobbendonk/Nijlen/Viersel/Zoersel/Wijnegem/aan huis/Groenwerk /
………...  
Detailleer a.u.b.: 
    -                                                                                                  … km 
    -                                                                                                  … km 
    -                                                                                                  … km 
    -                                                                                                  … km 
- of voor : 
Het NET (Broechem) - De Nieuwe Wereld -  
De Loods -  
WD Solidair 
Project Taal & Participatie in het onderwijs (Lier)  
Detailleer a.u.b.: 
    -                                                                                                  … km 
    -                                                                                                  … km 
    -                                                                                                  … km 
 
 
2) Andere onkosten: (aard en omschrijving van de onkosten (**): 
 
 
 
  Ten bedrage van: … … … euro 

 
 
……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………. 
 
………. 
 

  Gemaakt door (naam en adres):  
                                                                     ………………………………………………... 
* Uitbetaalbaar via rekeningnummer:       -                                 - 
* Tekenend voor ontvangst 
 
Datum:                                             Handtekening: 
*: Duid aan  of specificeer nauwkeurig  
**: Eventuele details en aankoopnota's toevoegen, bv. werkmateriaal, lectuur, kopies, e.a…. – 
mits afspraak met uw coördinator ... 

(Kolom 
bestemd 
voor 
boekhoud
ing) 



Hoe deze onkostennota gebruiken? 
 
Gezien wij een grote vrijwilligersorganisatie en vzw zijn, die voor haar subsidies en 
projectwerking een duidelijke boekhouding moet voorleggen, moeten wij ook een 
duidelijke regeling voor onkosten hanteren.  
Uiteraard blijft het de vrijwilliger die zelf uitmaakt om binnen de mogelijke 
vergoedingsmarges en het akkoord van de coördinator onkostennota’s kan 
binnenbrengen. Maar niemand moet vrijwilligerswerk verrichten op eigen kosten als 
er daartoe vergoedingsbronnen zijn.  
 
APARTE NOTA’S 
Voor de projecten waarvoor wij een aparte boekhouding dienen  te gebruiken (en dat 
zijn er veel) is het belangrijk dat we ook aparte onkostennota’s hebben als het 
enigszins kan. Volgende projecten horen hierbij: 
• Taallessen kleuters, kinderen en jongeren te Lier 
• Project Taal & Participatie in het onderwijs (Contact Sleutels) te Lier 
• Taallessen te Wijnegem (vzw Prisma/Groenwerk) 
• Taallessen te Willebroek 
• Taallessen te Nijlen (+ Kessel) 
• Taallessen te Zoersel  Vrije Basisschool 
• Vrijwilligersondersteuning (Project ‘Structurele onderbouw kansarmenwerking’) 
• Educatief project kansarmoede (Kerststallenproject) 
Heb je een keer geen standaardnota bij de hand, dan kan een andere verklaring 
eveneens mits duidelijke vermelding van de details. Het beheer van deze projecten 
wordt veel gemakkelijker door een doorzichtige vorm van onkostennota’s. 
 
Voor grotere activiteiten zoals een BBQ of een activiteit in het kader van WD 
Solidair (bv. Sonja...puur!) wordt deze nota niet gebruikt, maar verrekent men zijn 
onkosten bij de verantwoordelijke van die activiteit. 
 
HOE INVULLEN? 
Verplaatsingsvergoeding: 
• Vermeldt enkel het aantal km. 
• Indien mogelijk gebruik één nota per erkend project (indien het één van 

bovenvermelde projecten betreft). 
• Bij bus-/treinvervoer vermeldt de kostprijs van de tickets en voeg deze erbij. 
• Je hoeft niet elke verplaatsing per dag weer te geven, maar een toelichting 

zoals “5x Lier à 14 km = 70 km” is in orde. 
• Vermeldt bijzondere activiteiten apart, bv. “3x ‘vergadering OC’ Lier à 14 km 

= 42 km”, of “’Studiedag MZP 4 april ‘07 Gent’ = 142 km”. 
Andere onkosten: 
• Specificeer duidelijk waartoe de uitgaven dienden (project en voorwerp) 
• Voeg eventuele bewijsstukken toe... 

 

Goederenstapelplaats  
voor kansarmen 

Begeleiding  
van hulpvragers 

Taalwerking an-
ders-talige(n) 

Solidariteit 
kortbij en veraf 

Door deel te nemen aan deze  
barbecue help je Wereld-Delen  

aan belangrijke werkingsmiddelen... 

Wereld-Delen is een afdeling van Recht en Welzijn vzw, ondernemingsnummer: 459.814.147   Gemeenteplein 18a  2520 Broechem  


