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Wil je graag jouw steentje bijdragen als vrijwilliger?.  
Ken je in jouw omgeving personen  

die op zoek zijn naar een zinvolle vrije tijdsinvulling? 
Taalactiviteiten, taallessen, sorteerwerk goederen, vervoer 

goederen, begeleidingswerk, voedselhulp organiseren... 
Heb je kennissen die zich willen inzetten voor een goed 

doel, … voor het  geluk van medemensen? 
Geef hen dan dit exemplaar van “Schakelen”  

en laat hen om informatie bellen naar: 

03/485.73.52 

ONZE EIGEN WERKING STEUNEN? 
Dat kan via een gift op 789-5779169-24.  

Wil je een belastingsattest?  
Dat kan vanaf 30 euro op 776-5902333-77 van Caritas Hulpbetoon 

vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.  
U zal een fiscaal attest worden uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw, aan 
wie deze gift onherroepelijk toekomt. De vzw beslist autonoom over de be-
stemming van de ontvangen fondsen. U formuleert uw voorkeur voor onze 

werking met de melding op het overschrijvingsformulier van “Project 8376”. 
Die aanduiding heeft wel geen afdwingbaar karakter, maar  

bezorgt ons toch het noodzakelijke bedrag voor ons “project structurele on-
dersteuning kansarmoedewerking”.  
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Heb je onze website al bezocht? Naar aanleiding van het ontstaan van Contact Sleutels  

en omwille van de voortdurende groei van onze werking werd onze website grondig herwerkt.  
En hij is nu ook gemakkelijker bereikbaar. Tik je “www.wereld-delen.be” of 

“www.vzwrechtenwelzijn.be” in, je komt op onze voorpagina terecht.  
Nils Van Mechelen is de webmaster die dit alles als schoolse opdracht heeft klaargemaakt.  

Neem eens een kijkje en misschien verneem je over ons nog dingen die je nog niet wist. 
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DEZE NIEUWSBRIEF BEVAT HEEL VEEL RICHTLIJNEN 
VOOR DE VRIJWILLIGERS. SOMMIGE ZIJN GEWOON 
BEDOELD OM ONS AAN TE PASSEN AAN DE WETTELIJ-
KE REGLEMENTERING OP HET VRIJWILLIGERSWERK. 
OOK AL LIJKEN HET SOMS SLECHTS DETAILS, WE 
WILLEN ALLES IN ORDE! 
 
Volgende items willen wij bij voorkeur in orde: 
1. Grotere betrokkenheid van elke vrijwilliger bij de vereni-

ging door werk te maken van vrijwilligersontmoeting, cen-
trale info voor nieuwe vrijwilligers, opvolging en inspraak. 

2. Een degelijke administratie en verslaggeving zodat wij 
beter aan de buitenwereld kunnen tonen wat wij doen. 

3. Vorming voor iedereen over thema’s die met onze doel-
groep kansarmen te maken heeft. 

4. Administratie en coördinatie verbeteren. 
U leest hierover verderop! 

 
 Wist je dat onze werking in de loop van 2007 84 vrijwilli-

gers kende? Wij waren stom verbaasd. Zelf hielden wij het bij 
zo’n 70 vrijwilligers. Bij de voorbereiding van het dossier voor 
erkenning als autonoom vrijwilligerswerk telden wij 23 man-
nen en 61 vrouwen. Maar het was ook een jaar met een heel 
groot verloop: op 1 januari 2008 waren er slechts 68 over. 
Momenteel zijn we weer met 73 vaste vrijwilligers. 

 
 De Loods breidt weer uit: de stapelruimte vergroot van 860 

m² naar 1240 m².  
 
 De jaarlijkse kaas– en wijnavond wordt een Algemene vrijwil-

ligersvergadering (met kaas en wijn) op 14 januari om 19 
uur. 

ACTUEEL  
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garanties zijn voor de toekomst van de projecten van Chico 
Latino, dat er een stevige organisatie ter plaatse is.  
 
Nog steeds wordt er veel door vrijwilligers gewerkt die vanuit 
Vlaanderen steun verlenen aan de vaak niet pedagogisch ge-
schoolde kleuterleidsters en laag opgeleide leerkrachten.  
 
Daarnaast wordt ook met de ouders gewerkt. De kinderen 
komen uit straatarme gezinnen, die het vaak erg moeilijk 
hebben.  
 
Gelukkig kunnen ook de volwassenen in vormingsprojecten 
van Chico Latino en haar partnerorganisaties (ook gesteund 
door 11.11.11) terecht. Daar leren de in-
woners uit de streek van Cusco stilaan hun 
toekomst in eigen handen nemen.  
 
Uw bijdrage is welkom  
op rekening 833-5352274-72 
van Wereld-Delen Internationaal. 
 

(Vervolg van pagina 18) 

VOEDSELHULP 
 
Onze voedselhulp werd sinds enkele maanden geconcentreerd op 
de tweede woensdag van elke maand. Dat maakt het een beetje 
meer voorspelbaar.  Personen die door onze eigen begeleiders van 
Het NET of De Nieuwe Wereld worden doorgestuurd dienen enkel 
eenmalig te worden aangemeld. Andere leggen driemaandelijks 
een verwijzing voor. De praktijk lijkt momenteel redelijk streng, 
maar het is nog te vroeg om deze werkwijze al te herzien.  
Bij dringende situaties kunnen eigen cliënten ook op andere 
woensdagen in Broechem langskomen. Dan is er meestal geen 
grote variatie, maar men zal niet zonder eten naar huis gaan. 
Afwachten nu wat de eindejaarsmaanden zullen geven aan drukte. 
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 CHICO LATINO 
Kerst en eindejaarsproject Huancarani 

Toen Sonja 
Roskams naar 
Peru vertrok 
en er ging 
meewerken in 
de kleuter-
scholen en in 
boerenprojec-
ten, leerden 
wij Chico Lati-
no kennen. 
Sonja woont 
er nog steeds, 
is inmiddels 
gehuwd en 

moeder van een zoontje Ethan. Twee Oelegemse jonge-
ren doen er momenteel soortgelijk werk als zij destijds.  
Wij kiezen vanuit de werking WD Internationaal opnieuw 
voor Chico Latino om deze organisatie te steunen bij haar 
vruchtbare werk bij mensen in de Peruaanse Andes, in 't 
bijzonder haar project Huancarani in een 17-tal scholen 
nabij Cusco.  
 
Chico Latino werd ondertussen ook aangezocht door Uni-
cef in Peru om in 80 afgelegen bergdorpjes in 3 provincies 
de kwaliteit van het onderwijs gevoelig te verbeteren 
(met de steun van het Peruaanse Ministerie van Onder-
wijs). Maandelijks wordt nieuw pedagogisch materiaal 
voorgesteld aan onderwijzers en samen uitgeprobeerd. 
Het materiaal wordt in Vlaanderen vertaald en aangepast 
in Peru aangeboden. 
Deze structurele ondersteuning betekent dat er duidelijke 

(Vervolg op pagina 19) 
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 14 december wordt een actiedag voor mensen zonder papie-

ren. Alle Antwerpse middengroepen roepen op tot actie. De 
andere provincies sluiten hierbij aan. Bedoeling is de regering 
te herinneren aan hun beloften die zij niet nakomt. Laten wij 
deze actie ook steunen en eraan meedoen. 

 
 Het kerststallenproject in Broechem is helemaal af. Dit jaar 

werd het laatste van de elf panelen afgewekt. Nu nog de gro-
te klus om alles op het parcours te krijgen en dan kunnen 
wandelaars het parcours weer aflopen. Bijzonder hopen wij op 
de komst van veel schoolkinderen voor de educatieve zijde 
van dit project. 

 
 De taalwerking heeft een enorm tekort aan vrijwilligers. Voor 

de tweede keer moeten wij afbouwen, behalve in Zoersel 
waar de werking op vraag van en met de hulp van het ge-
meentebestuur is uitgebreid. 

 
 Chico Latino, het project in Peru dat wij kennen van “Sonja… 

puur!”, is stevig uit de kluiten gewassen. Unicef is bij deze 
organisatie uit Edegem te rade gegaan  zodat haar werking 
een hoge vlucht nam. Dit jaar maakte WD Internationaal er 
het kerst– en eindejaarsproject van. Warm aanbevolen aan 
ieders feesttafel… 

 
 Via Contact Sleutels deden wij een aanvraag voor het project 

Vertel– en speelgoedtassen voor de Lierse scholen. De stad 
Lier had er 2000 euro voor veil. Het Lierse schoolopbouwwerk 
kreeg 5000 euro subsidie bij de provincie en Recht en Welzijn 
kreeg 21300 euro bij de Vlaamse gemeenschap. Het is dan 
ook een prestigieus project, waarin wij voor Contact Sleutels 
kansen zien in de werking schoolbetrokkenheid. 

 
 Onze vzw heeft nog twee subsidieaanvragen lopen. Begin de-

cember weten wij meer over de erkenning als autonoom vrij-
willigerswerk. De beslissing zal pas in 2009 worden betekend. 
Begin dat jaar zullen wij ook vernemen of de subsidies voor 
armoedewerking voor het inrichten van onthaal en burelen in 
de Loods zullen toegekend zijn. Beide subsidies zijn belangrijk 
om de begindoelstellingen van onze vzw beter te kunnen rea-
liseren. Dat vraagt immers belangrijke inspanningen. 
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 OP PUNT STELLEN! 
 
Er roert en ‘t wat binnen onze werking. De voorbereiding van 
het dossier voor erkenning en de inspectie maakte ons duidelijk 
dat er hoge verwachtingen worden gesteld aan het vrijwilligers-
werk. Negatief is daarbij het administratieve werk, positief zijn 
de kansen tot een cultuur van betrokkenheid bij vrijwilligers.  
Wij proberen er alleszins werk van te maken. Administratie kan 
routine worden, het andere vraagt meer inzet. 
 
 Onze organisatienota (ook “vrijwilligerscontract”), de 

huishoudelijke nota (afspraken) en de individuele fiche 
werden aangepast. Niet dat er feitelijk veel veranderde aan 
afspraken in onze werking. Alleen was diezelfde aanvraag 
om erkenning weer de aanleiding. De reglementering op het 
vrijwilligerswerk verplicht immers een aantal afspraken ex-
pliciet op te nemen in deze documenten. Toch kan het so-
wieso nuttig zijn om de afspraken eens aandachtig te lezen. 
Zij bepalen immers de “goede orde” in onze werking.  

 
 Mededelingen: zoals wij gewoon zijn worden wijzigingende 

afspraken meegedeeld in deze nieuwsbrief. Omdat er heel 
veel wijzigingen zijn, lees je deze keer de volledige tekst van 
de twee vermelde nota’s in deze brief. Nieuwe vrijwilligers 
krijgen deze nota’s ter ondertekening in een vrijwilligersmap 
met allerlei informatie. Eerdere vrijwilligers worden geacht 
op de hoogte te zijn door deze nieuwsbrief.  

 
 Vrijwilligersmap. Voor losse vrijwilligers is er het register 

dagactiviteiten, een aangepaste vrijwilligersmap. Vrijwilligers 
die enkel deelnemen aan een activiteit van maximaal 5 ach-
tereenvolgende dagen, en die één dag al doende komen 
kennismaken met de werking, dienen zich aan te melden en 
het register te tekenen. Al eerder werd iets dergelijks ge-
vraagd, maar nu kan men in de map de basisgegevens over 
de vzw en de  organisatienota en huishoudelijke nota nale-
zen. Deze regeling is een nieuwe verplichting ons opgelegd. 

 
 Op korte termijn zal onze vzw verder werk maken van een 
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 EDUCATIEF PROJECT 
Kerststallencir-

cuit  
 
Harry legt de 
laatste hand aan 
de nieuwste van 
zijn kersttafere-
len. Eindelijk zijn 
alle 11 taferelen 
klaar om rond 14 
december op het 
circuit in het cen-
trum van Broe-
chem te worden 
geplaatst. Extra 

vrijwilligers zullen de taferelen mee komen plaatsen want het is 
een hele klus. Weer noch wind mogen immers een spelletje spe-
len met hen. En hopelijk krijgen zij het gezelschap van vele ta-
ferelen en stallen die door andere personen op het traject wor-
den geplaatst. 
Op tweede kerstdag zijn er twee georganiseerde wande-
lingen.  
De eerste start om 18 uur aan WZC Czagani en richt zich tot 
kinderen (vergezeld van hun ouders): een kinderwandeling 
dus. Deze snelle tocht is niet zo geschikt voor volwassenen en 
daarom start, met aangepaste uitleg.  
De tweede start om 18.30 uur en is een wandeling voor 
iedereen. (Kinderen, jongeren en volwassenen) vanop dezelfde 
plaats. 
  
Voor de kinderen is er na hun wandeling in de oude hoeve 
(Molenhoeve in de Kapelstraat) tijd voor een kerstvertelling en 
zang. Na aankomst van de volwassenen krijgen ook deze een 
onthaal met muziek en zang. 
  
Uiteraard is er voor een warme hap en slok gezorgd. De op-
brengst daarvan gaat naar het kerstproject van dit jaar.  
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 DE NIEUWE 
WERELD 
OP TOCHT 
 
De Nieuwe We-
reld ging in Lier 
met de huifkar op 
tocht. De vluchte-
lingen die mee-
gingen kregen 
enkele fototoe-

stellen ter be-
schikking. Zij 
maakten beel-
den over het-
geen zijn be-
langrijk of op-
vallend achtten 
in hun nieuwe 
leefomgeving.  
Deze foto’s 
werden bij ge-

legenheid van 20 ju-
ni, internationale 
vluchtelingendag, ten 
toon gesteld in Lier. 
Sommige beelden 
waren zeker eigen-
aardig. In deze 
Nieuwsbrief kan je 
enkele daarvan be-
wonderen. 
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 basisopleiding voor beginnende vrijwilligers. In die oplei-
ding zit de basisinformatie (doelstelling, ruime achtergrond, 
visie) van de vzw en het vrijwilligerswerk die men als vrijwilli-
ger best weet. Een kennismakingsdag wordt ook bij deze ba-
sisopleiding gerekend en we evalueren hoe de start als vrijwilli-
ger is geweest.  

 
 De twee jaarlijkse vormingsmomenten voor alle vrijwilli-

gers zullen duidelijker omschreven worden. Enerzijds kan inge-
gaan worden op een specifieke aangelegenheid voor de eigen 
deelwerking: een doelgericht werkoverleg of een leeruitstap 
kunnen daarvoor doorgaan. Werkplanning op zich geldt niet als 
vorming. Anderzijds denken wij aan een algemene vorming die 
alle vrijwilligers aanbelangt en de eigen deelwerking overstijgt. 
De komende weken zal hierover overleg plaatsvinden tussen 
alle coördinatoren en met groepsverantwoordelijken. 

 
 De jaarlijkse vrijwilligersontmoeting wordt ook een for-

meel infomoment. Deze receptie zal een “jaarvergadering” 
zijn voor alle vrijwilligers. Maar het blijft in ieder geval een 
feestelijk gebeuren! 

 
 Onkostennota’s: de boekhouding mag géén enkele uit-

gave boeken zonder bewijsstuk. Dat geldt bij vervoerkos-
ten, ook voor het reizen met openbaar vervoer. Wij herinneren 
hier graag aan.  

 
 Vrijwilligers mogen geen geld (geen giften, geen vergoe-

ding voor vervoer bij thuisgebrachte goederen) ontvangen 
van “cliënten”. Er zullen dus richtlijnen komen over hoe dit 
wel kan: overschrijvingsformulier, of via een lid van de raad 
van bestuur... 

 
 Velen weten dat administratie tegenwoordig zwaar weegt op 

verenigingen. Ook bij ons is dat zo. Er moet dringend iets ver-
anderen. Ook vraagt de explosie van activiteit en vrijwilligers 
veel van de coördinatie (in deeltakken en in de algemene co-
ördinatie). De Raad van Bestuur tracht daar via alle haalbare 
wegen iets aan te doen opdat alles weer vlot en beter kan ver-
lopen. Maar dat vraagt (veel) tijd...  
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 DE LOODS BREIDT UIT 
 
Beelden zeggen soms meer dan veel uitleg. De capaciteit 
van De Loods vergroot met een derde. De “oude” locatie 
zal zeer functioneel en overzichtelijk zijn, met onthaal-
ruimte, als zij klaar zal zijn in de loop van de winter. On-
dertussen is er nogal wat rommel, maar dat is slechts 
tijdelijk! Het werk van onze mensen is echt te bewonde-
ren. Tot driemaal per week is de ploeg actief. Daarnaast 
blijft het gewone verhuiswerk uiteraard…  
Nieuwe rekken kwamen als geschenk uit de hemel val-
len. Het resultaat zal prachtig zijn! 
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Wanneer een vrijwilliger de vereniging vertegenwoordigt zal hij de beleidslijnen van de vereniging vertolken. 
Bij twijfel zal hij zich onthouden. 
In overleg met de coördinatoren kunnen ook begunstigden van de vzw vrijwilligerswerk verrichten in de 
vereniging. Dezen kunnen daarvoor geen andere vergoeding ontvangen dan de normale vergoeding van be-
wijsbare kosten. Zij worden van deze regeling nadrukkelijk en herhaaldelijk op de hoogte gesteld zodat elke 
onduidelijkheid uitgesloten is. Anderzijds, als deze hulpvragers – vrijwilligers  onder begeleiding van de 
vereniging staan en de dossierbeheerder (=een aangestelde vaste begeleider) hen een financiële steun toekent 
op basis van hun sociale noden, kunnen zij die ontvangen. Die steun staat los van het verrichte vrijwilligers-
werk maar zal in verhouding staan met de noden van betrokkene. De werkwijze mag niet strijdig zijn met de 
wet of de schijn van strijdigheid wekken. Voor langdurig of belangrijk vrijwilligerswerk door begunstigden is 
een advies van de werkgroep Wereld-Delen nodig. 
 
Beëindigen van de samenwerking 
In principe kan vrijwilligerswerk op elk moment worden stopgezet door de vrijwilliger. De vereniging vraagt 
echter om overeengekomen termijnen te respecteren en altijd te handelen in overleg om ontslaghinder voor 
de dienstverlening zo klein mogelijk te maken.. 
Aan de samenwerking wordt een einde gesteld indien de vrijwilliger zich niet houdt aan de bepalingen ver-
meld in deze nota en in de organisatienota. Bij een gewone fout volgt een berisping; bij herhaling kan het 
vrijwilligerswerk worden geschorst of beëindigd. Fouten tegen de artikels 15, 17, 19 en 26 en ernstige nala-
tigheid geven aanleiding tot een onmiddellijke stopzetting van de samenwerking door de raad van bestuur. 
Opzettelijke schade, ook indirecte, dient te worden vergoed. Bij een fout van de vereniging heeft elke vrijwil-
liger het recht door de raad van bestuur te worden gehoord. 
 
Aanpassingen van de organisatienota en huishoudelijke nota zullen schriftelijk, ev. via een collectieve 
nieuwsbrief aan de vrijwilligers worden meegedeeld. 
(Laatste aanpassing: 05.11.2008) 

(Vervolg van pagina 14) 

BELOFTE MAAKT SCHULD 
Op 14 december plant een breed platform van 
Antwerpse middenveldorganisaties de manifes-
tatie 'Belofte maakt schuld', om de uitvoering 
van het regeerakkkoord rond regularisatie van mensen 
zonder papieren te eisen. Vertrek is voorzien om 14u, Me-
chelseplein. Aansluitend, om 15u op het Sint-
Andriesplein, is er een benefietoptreden met een reeks bekende 
namen. Raymond van het Groenewoud, Pieter Embrechts en Geert 
Hoste komen alvast langs.  

Stort nog vandaag een gift op deze 
rekening en help armoede uitsluiten. 

STEUN WELZIJNSZORG 
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 lijk hun coördinator die verdere regelingen zal treffen met alle betrokkenen. Vrijwilligers die tijdelijk of 
definitief afzien van een voorziene dienst, zullen zeer tijdig de betrokken coördinator verwittigen om in 
een eventuele vervanging te voorzien.  
In alle situaties wordt hoffelijk gedrag verwacht. Vervreemding van goederen of bedrieglijke feiten kun-
nen de samenwerking beëindigen. Wanneer goederen in het kader van de opdracht door derden aan vrij-
willigers worden aangeboden, worden ook deze als eigendom van de vereniging beschouwd, tenzij de 
verantwoordelijke coördinator kan bevestigen dat de schenking als een duidelijk persoonlijke schenking 
onafhankelijk van de vereniging kan worden beschouwd. Voor activiteiten die delicaat, risicovol of/en 
gevaarlijk geacht worden (bv. het installeren van tweedehands elektrische apparaten) kan een verbod wor-
den opgelegd in het belang van vrijwilliger of/en hulpvrager. Roekeloos gedrag wordt nooit getolereerd en 
ook abnormaal veelvuldig voorkomende lichte fouten van de vrijwilliger ontslaan de vereniging van aan-
sprakelijkheid tegenover de vrijwilliger. 
 
Kostenvergoeding 
De vrijwilliger vraagt vooraf toestemming aan zijn coördinator voor het maken van specifieke kosten. In 
principe kunnen alle vrijwilligers een kostenstaat indienen voor vervoer, werkmateriaal, noodzakelijke 
aankopen… De vrijwilliger dient zelf deze kostenstaat per trimester in te dienen in de maanden januari, 
april, juli en oktober voor de voorbije periode. Voor de taalwerking worden de kostenstaten per semester 
ingediend in januari en juli voor de voorbije periode. Forfaitaire bedragen kunnen nooit meer bedragen dan 
het wettelijk toegelaten maximum aan vergoedingen voor vrijwilligers. De vervoersvergoeding bedraagt 
momenteel 0,30 euro per km (minimum 3 km enkele rit). De raad van bestuur bepaalt welke vergoedingen 
kunnen worden uitbetaald. Aangezien de vereniging in bepaalde omstandigheden gemaakte kosten bij de 
aanvragende instanties kan opvragen, kunnen te laat ingediende kostenstaten worden geweigerd. 
 
Verzekeringen 
Voor alle vrijwilligers en leden van de vereniging werden verzekeringspolissen afgesloten De vrijwilligers 
zelf zijn vrijgesteld van de premies die aan deze polissen zijn verbonden. De organisatie heeft voor haar 
werking en haar vrijwilligers een Woningpolis, KBC polisnr. LW/71.848.179-0200 (voor goed te Oele-
gem) afgesloten via KBC Broechem. Verder zijn er een verzekering BA Bestuurders bij Winterthur, polis-
nr. 5813471 (vooral ifv T&P Lier), verzekering BA Uitbating Ondernemingen bij Winterthur polisnr. 
5615153, verzekering Arbeidsongevallen Gemeen Recht bij Fortis polisnr. 03/97.132.208/01, verzekering 
BA Onderwijsinstellingen bij Winterthur polisnr. 24000407,  brandverzekering bij Fortis, polisnr. 
48454943 (De Loods), allen afgesloten via de verzekeringsdienst van het Interdiocesaan Centrum, Gui-
mardstraat 1, 1040 Brussel, dossiernr. D 1003. De verzekeraar bevestigt dat de polissen beantwoorden aan 
de wettelijke voorwaarden betreffende het vrijwilligerswerk. Verder is de vereniging aangesloten bij Wel-
zijnsschakels, Huidevettersstraat 165 1000 Brussel, die ook een basisverzekering voor alle vrijwilligers 
voorziet. 
 
Rechten en plichten 
De vereniging stelt de vrijwilliger in staat om de opdrachten degelijk en veilig uit te voeren. Ieder handelt 
als een goede huisvader voor hetgeen hem wordt toevertrouwd. 
Vrijwilligers stellen zich in regel met de sociale wetgeving, bv. de RVA bij werkloosheid of brugpensioen, 
het ziekenfonds bij werkongeschiktheid en het OCMW of andere diensten als men een sociale tegemoetko-
ming ontvangt.  
Personen die in de vereniging verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van kansarmen kunnen gemach-
tigd worden financiële steun te verlenen wanneer de menswaardigheid het vereist en binnen de mogelijk-
heden van de vereniging. Overleg met de betrokken dossierbeheerder en de algemene coördinator wordt 
verwacht. Bij grotere bedragen wordt de raad van bestuur om haar mening gevraagd.  
Bijzonder in aangelegenheden van het begeleidingswerk is eenieder tot geheimhouding verplicht. Niemand 
zal de vereniging en haar medewerkers schade berokkenen door het naar buiten brengen van persoonsge-
bonden, economische of financiële informatie.  

(Vervolg op pagina 15) 
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 Wijzigingen in bestuur (en statuten) 
 
Begin december zit de ambtstermijn van onze bestuurders 
er definitief op.  Een goed moment om de statuten te wij-
zigen. Het betreft een wijziging in de benaming van de le-
den en in het aantal functie in de raad van bestuur, en de 
mogelijkheid van een coördinerend comité. Vernieuwde 
teksten zijn: 
Artikel 5. §1. De vereniging bestaat uit vaste leden en 
steunende leden. 
Artikel 11. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een 
voorzitter en een secretaris. Ieder lid draagt één stem. Bij 
afwezigheid van de voorzitter wordt een dienstdoende 
voorzitter aangeduid. 
Art. 13bis. Daden van dagelijks bestuur kunnen binnen de 
raad van bestuur en met in achtneming van artikel 13, 
worden toevertrouwd aan twee bestuurders die, samen 
met een medewerker aangesteld voor de algemene coördi-
natie van de uitvoerende werking, een coördinerend 
comité vormen.  
Wie wil kan de volledige tekst aanvragen. Alle nieuwe 
vrijwilligers krijgen hem bij hun start. 

De wijzigingen in de statuten zullen van 
kracht zijn op datum van de volgende 
algemene vergadering in december. Deze 
vergadering verkoos op haar laatste 
bijeenkomst volgende leden als 
bestuurders: 
 De Queker Chris 
 Duchêne Guy  
 Nollet Chris  
 Van den Bogaert Remy 
 Verwerft Dirk  
Naar verwachting zal de raad de voorziene 
functies aan de resp. kandidaten toewijzen. 
Het bestuur wordt aangesteld voor 3 jaar. 
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(De nieuwe) ORGANISATIENOTA 
 
De vzw Recht en Welzijn, Gemeenteplein 18 a 2520 Ranst (Broechem), verder organisatie 
genoemd, met ondernemingsnummer 459.814.147 en met als maatschappelijk doel de behar-
tiging van rechten en welzijn van kansarmen in ruime zin, bij deze vertegenwoordigd door 
Chris Nollet, algemeen coördinator, enerzijds 
en anderzijds: (naam en voornaam)…………………………………………………..  
geboren op ………/……/…    die woont (adres):  …………………………………. 
en verder wordt aangeduid onder de benaming “vrijwilliger”, zijn overeengekomen hetgeen 
volgt. 

 
Art. 1. Het vrijwilligerswerk betreft: 

- Aard van werk: …………………………………………………………………. 
- Tijdsinvestering gemiddeld: ……………………………………………….…… 
uren per week/maand  
- In volgende sector(en) aanduiden: 

* taalactiviteiten 
* begeleidingsinitiatieven 
* activiteiten in het kader van de solidariteitswerking: De Loods, voedsel-
hulp, hand- en spandiensten, lokale noden enz. 
* organisatie en animatie van internationale solidariteitsprojecten 
* algemene werking van de vereniging  

- Plaats waar het vrijwilligerswerk geleverd wordt: ……………………………….  
Art. 2. Tijdens het kennismakingsgesprek werden de taken besproken en genoteerd op een 

individuele vrijwilligersfiche. Wijzigingen zijn mogelijk in onderling overleg. De vrij-
williger ontvangt hierbij de huishoudelijke nota en tekent voor ontvangst.  

Art. 3. In geval de “vrijwilliger” bestuurder is van de vzw, dan betreft zijn vrijwilligersstatuut 
alle werkzaamheden die buiten de activiteiten van de raad van bestuur gebeuren. 

Art. 4. De opdracht kan in onderlinge afspraak met één der coördinatoren wijzigen volgens 
concrete noden die voortvloeien uit het maatschappelijk doel van de organisatie of de 
persoonlijke wensen van de vrijwilliger.  

Art. 5. Deze verbintenis is geen arbeidsovereenkomst. Dit werk wordt onbezoldigd en onver-
plicht verleend. Personen met een vervangingsinkomen of medische ongeschiktheid 
zullen zich in orde stellen met de officiële reglementeringen op arbeid betreffende vrij-
willigerswerk. De vereniging draagt daarbij geen verplichtingen inzake sociale zeker-
heid of de fiscale verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. Kostenvergoeding is moge-
lijk volgens de bepalingen van de huishoudelijke nota.  

Art. 6. De vrijwilliger zal zich houden aan de afgesproken dienstregeling, de huishoudelijke 
nota van de organisatie en de geplogenheden van de werkplaats. Hij richt zich bij on-
duidelijkheden tot de betrokken coördinator, die optreedt als tussenpersoon ten aanzien 
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Er wordt een uitzondering gemaakt voor de registratie van losse vrijwilligers bij dagactiviteiten. Hiermee 
zijn eenmalige activiteiten of kortlopende samenhangende activiteiten gespreid over hoogstens 5 dagen 
bedoeld. Deze vrijwilligers worden vooraf mondeling ingelicht over de organisatie, over de aard, inhoud 
en doelstelling van het initiatief waaraan zij deelnemen, hun taak en de verantwoordelijken. De geldende 
organisatienota en huishoudelijke nota worden hen overhandigd en zij ondertekenen voor aanvang van 
hun taak een register voor occasionele vrijwilligers waarin zij hun identiteit en adresgegevens vermelden. 
Dit register met de huishoudelijke en de organisatienota wordt per dagactiviteit opgemaakt en is ter 
plaatse aanwezig.  
 
Instapprocedure 
Kandidaat-vrijwilligers worden op de hoogte gebracht van mogelijke vrijwilligerstaken via aanplakkin-
gen, folders, persberichten of website. Kandidaturen kunnen op allerlei manieren worden ingediend. 
Indien er voor de kandidaat een geschikt taakaanbod is wordt hij uitgenodigd voor een persoonlijk ge-
sprek. De plaats, dienstregeling en inhoud van de opdracht worden bij het kennismakingsgesprek bespro-
ken en uiteindelijk gespecificeerd in de individuele vrijwilligersfiche, die bij aanvaarding door de vrij-
williger wordt ondertekend. Meerdere opdrachten zijn mogelijk. Latere taakwijzigingen worden geno-
teerd op de vrijwilligersfiche.  
Statuten en huishoudelijke nota worden bij het kennismakingsgesprek overhandigd. De organisatienota 
dient te worden ondertekend vóór het begin van het vrijwilligerswerk. In bijlage wordt tevens een organi-
gram van de organisatie met de opgave van coördinatoren en eventuele groepsverantwoordelijken aange-
boden. 
Elke vrijwilliger wordt voor het begin van zijn taak aangemeld bij de algemene coördinator om verzeke-
ringstechnische redenen. Mits toestemming van zijn coördinator kan de nieuwe vrijwilliger vervolgens 
zijn werkzaamheden starten. De vrijwilliger bezorgt de coördinator alle gegevens voor de vrijwilligersfi-
che bij aanvang en bij eventuele wijzigingen achteraf.  
 
Vorming 
Elke nieuwe vrijwilliger wordt gevraagd deel te nemen aan een basisopleiding met volgende inhoud: 
kennismaken met de organisatie in haar geheel (identiteit, overzicht, doelstellingen, visie, geschiedenis 
en perspectieven), achtergronden rond onze doelgroepen en hun noden, basisnotities rond het werken 
met kansarmen, migranten en mensen zonder papieren, algemene informatie rond het wettelijk kader 
waarin wij werken aan die noden, en uitwisseling. Vrijwilligers engageren zich tot het volgen van interne 
vorming, aangeboden door de vereniging. Eens per jaar wordt een verplichte basisvorming ingericht. De 
raad van bestuur bepaalt de aard van deze vorming.  
Als een taak een specifieke basisvorming vereist kan ook deze aan de vrijwilliger verplicht worden opge-
legd. Vorming kan door eigen begeleiders of extern worden georganiseerd. Zij kan de vorm aannemen 
van een individuele opvolging door een daartoe aangestelde begeleider.  
De kosten aan verplichte vorming verbonden worden integraal door de vereniging gedragen. Vrijwilli-
gers mogen in de mate van het mogelijke ook gratis deelnemen aan externe vorming bestemd voor het 
vrijwilligerswerk, mits instemming van hun coördinator en de (vertegenwoordiger van de) raad van 
bestuur. 
 
Gedragsregels en bevordering van het vrijwilligerswerk 
Vrijwilligers houden zich aan de huisregels en omgangsprotocollen geldig in andere organisaties waar zij 
vanwege de vzw hun diensten verlenen. Bij discussie spreken zij hun coördinator aan om eventuele 
geschillen te beslechten. 
Elke vrijwilliger kan bij vragen en problemen terecht bij de eigen groepsverantwoordelijke of coördina-
tor en bij de algemene coördinator. Hij informeert geregeld zijn coördinator over de omstandigheden van 
het werk. Zelfs indien er zich geen moeilijkheden voordoen zal men de coördinator minstens telefonisch 
briefen met de bedoeling hem elke evolutie kenbaar te maken. Moeilijkheden worden zo snel mogelijk 
gemeld. Zelf zal de coördinator geregeld op de werkvloer de evolutie van het vrijwilligerswerk volgen, 
beoordelen en bespreken. Op die manier kan de coördinator zelf bijdragen tot betere kansen voor de 
dienstverlening.  
Vrijwilligers die onverwacht hun voorgenomen dienst niet kunnen opnemen, verwittigen zo snel moge-
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(De nieuwe) HUISHOUDELIJKE NOTA 
Deze huishoudelijke nota is bedoeld als hulpmiddel. Samen met het organigram bevat zij een beeld van 
de werking en enkele praktische regels voor de evoluerende organisatie. Het grote aantal vrijwilligers 
doet de behoefte aan duidelijke regels groeien. Zij zorgen ook voor uitstraling van onze initiatieven. 
 
De organisatie 
De vzw Recht en Welzijn is gevestigd te Broechem, Gemeenteplein 18a.  
In de vzw Recht en Welzijn, Gemeenteplein 18a Ranst, zijn Martin Vantongerloo voorzitter, Chris 
Nollet secretaris, Chris De Queker en Dominique Verhoeven gewoon bestuurder. De vzw stelt zich tot 
doel kansarmen tegemoet te komen in recht en welzijn. 
Conform de wetgeving op de vzw’s bevatten alle formele documenten het gebruikelijke briefhoofd, de 
vzw-adresgegevens en het ondernemingsnummer. Enkel wie daartoe aangesteld werd (bv. coördinato-
ren en secretariaatsmedewerkers) kan binnen de eigen opdracht de vereniging vertegenwoordigen. 
 
Onderschrijven van verenigingsdoel in wederzijds respect 
De vzw boogt op de christelijke traditie en tracht haar doelstellingen te bereiken door een joviale sa-
menwerking van vrijwilligers zonder onderscheid, die het doel onderschrijven en zich solidair scharen 
achter de beoogde ondersteuning van kansarmen. Elke vrijwilliger eerbiedigt de filosofische, politieke 
en religieuze overtuiging van de andere medewerkers, hulpvragers en alle andere personen waarmee hij 
in het kader van zijn opdracht in contact komt. 
Het vrijwilligerswerk gebeurt met de bedoeling de hulpvrager kansen te bieden om het eigen leven 
zelfstandig en naar best vermogen in handen te nemen. Als hulpverlening moet geboden worden omdat 
betrokkenen niet kunnen genieten van officiële steun en als de menswaardigheid in ’t gedrang komt, 
dan zullen wij deze hulp trachten te bieden “onder protest”. In dat geval zal de organisatie pogen rech-
ten te openen voor de hulpvragers. Op die manier nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. 
 
Inspraak en vertegenwoordiging 
Voor verscheidene deeltakken van de vereniging werden coördinatoren aangeduid om leiding te geven 
aan de vrijwilligers en om de vereniging te vertegenwoordigen. Zij zijn de contactpersonen voor externe 
instanties en individuele derden. Bij hen kunnen de vrijwilligers concrete afspraken vastleggen voor 
hun werkzaamheden en inspraak krijgen.  
Alle deeltakken met vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Wereld-Delen, die de bestuur-
ders adviseert, praktische aangelegenheden voor vrijwilligers en gezamenlijke activiteiten bespreekt, 
plant en uitvoert. 
Vrijwilligers kunnen steeds hun suggesties en bedenkingen over de activiteiten en doelen van de vereni-
ging overmaken aan de coördinatoren. Jaarlijks zal een algemene vrijwilligerssamenkomst worden 
gehouden waar ook algemene richtlijnen kunnen meegedeeld en besproken worden. 
Vrijwilligerswerk wordt steeds vanuit verenigingsdoelen gedaan. Vrijwilligers maken kennis met die 
werking en trachten interesse te tonen voor het werk van andere vrijwilligers. Het engagement voor de 
doelstellingen van de vereniging kan zich ook tonen in de wijze waarop vrijwilligers deelnemen aan 
ontmoetingsactiviteiten en initiatieven om de samenhang en toerusting van de vereniging te bevorderen.  
 
Vrijwilligersregistratie 
Alle vrijwilligers worden op een vrijwilligersfiche geregistreerd. De fiche is ter inzage van de vrijwilli-
ger en persoonsgegevens kunnen ten allen tijde worden gewijzigd en door de organisatie gebruikt voor 
werkingsaangelegenheden, conform de wetgeving op de privacy.  

 

RECHT EN WELZIJN vzw 
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van samenwerkende organisaties en derden. Hij zal deelnemer aan de voorziene basis-
opleiding voor  nieuwe vrijwilligers. Minstens éénmaal per jaar zal elke deelnemer 
deelnemen aan een door de organisatie ingerichte vorming of aangewezen vormings-
kans voor vrijwilligers in het kader van het maatschappelijk doel van de organisatie. 

Art. 7. De vrijwilliger zal vernomen geheimen volgens de geheimhoudingsplicht bedoeld in 
art. 458 van het Strafwetboek bewaren. Deze tekst wordt aan deze nota als annex toege-
voegd. 

Art. 8. De organisatie heeft voor haar werking en haar vrijwilligers de nodige verzekerings-
polissen afgesloten. Zie de vermeldingen in de huishoudelijke nota.  De organisatie is 
burgerlijk aansprakelijk voor de schade van de vrijwilliger tegenover derden en de 
organisatie behoudens bij bedrog, zware fout of nalatigheid. De vrijwilliger verbindt er 
zich toe elk ongeval binnen de 24 uur te melden aan de organisatie. 

Art. 9. De organisatie zal het nodige doen opdat de vrijwilligers maximaal kunnen genieten 
van de faciliteiten die eventueel op de plaats van het vrijwilligerswerk door derden 
worden geboden. 

 
In twee exemplaren opgemaakt te …Broechem…     op  ……….... 

Voor wederzijds akkoord 
        en ontvangst, 
Voor de vzw:       de vrijwilliger 
 
Annex: Art. 458 Strafwetboek: 
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere per-

sonen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toever-
trouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een par-
lementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen ver-
plicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.” 

 
De nieu-
we docu-
menten in 

deze 
Nieuws-

brief wor-
den ge-

acht door 
alle vrij-
willigers 

te zijn ge-
lezen! 
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Vzw Recht en Welzijn          
BOEKHOUDNOTA ALGEMENE KOSTEN           

 

WERKING(*)   ………………………………….   
1)  AARD VAN DE ONKOSTEN 
(Gedetailleerde omschrijving: werkmateriaal, lectuur, kopies, inkom studiedag, e.a.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten bedrage van: … … … euro 
 
2)  EVENTUEEL VERDERE TOELICHTING: 
(Aankoopnota’s of andere bewijsstukken toevoegen!) 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……… 
 
 
 
 
 

 Vrijwilligers leggen vooraf hun kosten voor ter goedkeuring aan hun coördinator.  
Vrijwilligers die het wensen kunnen na elk trimester hun onkosten indienen met dit formulier.  
 
(*): Vermeld de deelwerking van de vzw: TAN, Het NET, De Nieuwe Wereld,  De Loods, Vertel-en 
Speelgoedtassen, WD Solidair, Contact Sleutels, Project Ondersteuning, en eventueel het specifieke 
initiatief. Bij de taalwerking specificeer de doelgroep (kinderen/volwassenen + gemeente).  
 
 Gemaakt door (naam en adres):  
                                                                     ………………………………………………… 
 
 
* Betaalbaar via rekeningnummer:                -                                 - 
 
* Tekenend voor ontvangst 
 
 
Datum:                                             Handtekening: 

(Kolom 
bestemd 
voor 
boekhoud
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Vzw Recht en Welzijn          
BOEKHOUDNOTA  VERVOERSONKOSTEN  

 

WERKING(*)   ………………………………….   
 

BESTEMMING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFSTAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*): Vermeld de deelwerking van de vzw: TAN, Het NET, De Nieuwe Wereld,  De Loods,      
WD Solidair, Contact Sleutels, Project Ondersteuning, Lees– en speelgoedtassen. 
(**): Vermeld het specifieke initiatief of doel. Bij de taalwerking specificeer de doelgroep 
(kinderen/volwassenen/vrouwengroep) en de aanvrager (instelling, school of gemeente). 

DETAIL(**)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……… 

 
 Gemaakt door (naam en adres):  
 
 
                                                                     ………………………………………………… 
 
* Betaalbaar via rekeningnummer:                -                                 - 
* Tekenend voor ontvangst 
 
 
Datum:                                             Handtekening: 
 
Vrijwilligers leggen vooraf hun kosten voor ter goedkeuring aan hun coördinator.  
Vrijwilligers die het wensen kunnen na elk trimester hun onkosten indienen met dit formulier 

(Kolom 
bestemd 
voor 
boek-
houding) 


