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Wereld-Delen heet jou als vrijwilliger  

van harte welkom . 

Deze brochure bevat basisinfo over onze werking.. 

Zo kan je kennismaken met wat wij belangrijk vinden..  

Wij engageren ons ten aanzien van jou als collega’s  

en hopen op jouw engagement ten aanzien van  

Wereld-Delen en haar maatschappelijk doel.. 

Zo kunnen wij samenwerken op basis van vertrouwen.. 
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Het startpunt 

 
 
Wereld-Delen ontstond in kerkverband, ruim een kwart eeuw geleden. Nu delen wij de oor-
spronkelijke motivatie met veel vrijwilligers met zeer verschillende achtergronden. Dat maakt 
van ons een autonome vrijwilligersorganisatie die doorheen de jaren veel wijzigingen door-
maakte naar samenstelling, projecten en vormen van samenwerken.  
 
Wereld-Delen startte op 3 september 1993 als een antwoord op Mon Vleugels, tot eind juni 1992 
pastoor te Broechem. Hij vroeg zijn parochieteam een werkgroep op te starten rond “Broederlijk 
Delen, Welzijnszorg, noden van mensen van hier en veraf”. Zijn motief was: “in een rijk dorp als 
Broechem, waar armoede zeldzaam is, dienen wij ons ook te engageren voor mensen die het om 
financiële en andere redenen moeilijk hebben, ook al wonen ze niet onder onze toren.” De toon 
was gezet: niet voor onszelf zetten wij ons in, maar om het geluk van mensen met weinig kansen. 
We nemen geen vrede met de alledaagse dingen. Neen, we moeten verder denken: ons bewust 
en creatief inzetten voor anderen, zelfs als dat niet vanzelfsprekend is. 
 
Bij zijn diakenwijding in 1993 stond Chris Nollet de gelden die hij daarbij ontving af aan een na-
zorgproject bij de oorlog in de Slovenië (ex-Joegoslavië). Het werd de start van Wereld-Delen. 
Zelf ging hij in op noden van hulpvragers die zich aanboden op zijn spreekuur. Er werd gezocht 
naar concrete oplossingen: een rouwwerkgroep, kortopvang aan huis, goederenbedeling en 
voedselhulp, opvang van vluchtelingen. 
 
Pastoor Xavier Verhaegen deed iets gelijkaardig in Pulderbos: juridische steun en hulp aan 
OCMW-cliënten en woonwagenbewoners. Op zijn voorstel kwamen beide werkingen samen in 
vzw Recht en Welzijn. Na zijn overlijden verhuisde de zetel naar Broechem.  
 
Het vzw-statuut gaf aan de werking meer armslag: er werd actiever gezocht naar effectieve hulp-
vormen voor en met kansarme personen. Uit het begeleidingswerk ontstonden de materiële 
hulpverlening, de taalwerking, vrije tijds– en ontmoetingskansen en groeide de solidariteitswer-
king lokaal en internationaal tot op vandaag.  
 
In haar statuten verankerde de VZW Recht en Welzijn, sinds eind 2019 ook vzw Wereld-Delen te 
noemen, de christelijke traditie. Zij tracht haar doelstellingen te bereiken door een joviale sa-
menwerking van vrijwilligers zonder onderscheid, die zich solidair scharen achter de ondersteu-
ning van kansarmen. Elke vrijwilliger eerbiedigt de filosofische, politieke en religieuze overtuiging 
van andere medewerkers, hulpvragers en alle andere personen waarmee hij in het kader van zijn 
opdracht in contact komt.  
 
Het vrijwilligerswerk wil hulpvragers kansen bieden om het eigen leven 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, trachten wij deze hulp te bieden “onder 
protest”. In dat geval tracht Wereld-Delen rechten te openen voor de hulpvragers. Zo nemen 
wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op zoals de christelijke waarden dat voorzien. 
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Basisinformatie 
 
 
Onze organisatie 

 

Officiële naam:  VZW Recht en Welzijn, alias: Wereld-Delen 

Juridisch statuut:   Vereniging zonder winstoogmerk 

Administratieve zetel:  Nierlenderstraat 16  2520 Broechem 

Secretariaat:   Gasthuisstraat 19  2520 Ranst 

Telefoonnummer:  03/4313152 

Algemeen e-mailadres: info@wereld-delen.be 

Maatschappelijk doel: Wereld-Delen heeft als kerntaak hulp te bieden aan mensen 
wiens kansen in de maatschappij door een of andere reden of 
oorzaak beperkt zijn. Dat doet zij door in te gaan op noden waar 
elders onvoldoende aan tegemoet gekomen wordt. 

Koepelorganisatie: Wereld-Delen is als autonome vereniging erkend door Welzijns-
schakels, Huidevettersstraat 165 1000 Brussel. 

 

Coördinatie 

 

Algemeen coördinator: (te verwittigen bij ongevallen of belangrijke gebeurtenissen die 
de vereniging aanbelangen):  

 Naam:   Chris Nollet 

 Telefoonnummer: 0498757504 

 

Deelcoördinatoren: samen met de algemeen coördinator dragen deelcoördinatoren de 
verantwoordelijkheid  over een deelwerking van de vereniging. Zij zijn ten allen tijde aan-
spreekbaar bij vragen of bemiddeling. Zij zijn de aanspreekpersonen bij conflicten. 

 

Contactpersonen: hebben de opdracht om vrijwilligers uit afgebakende werkingen te 
coachen bij hun werk, dagelijkse afspraken op te volgen en toe te zien op de taken in 
nauw overleg met de bevoegde deelcoördinator. 
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Respectvol en waarderend nabij zijn  
 
 
 
Als vrijwilliger kom je terecht in een autonome vrijwilligerswerking met één doel: samen 
sterk opkomen tegen kansarmoede. Mensen in armoede en mensen zonder armoede maken 
daar als collega-vrijwilligers samen werk van.  
 
Om de geest van het begin te bewaren kijken wij naar de kansen die mensen krijgen of niet 
krijgen. Vooreerst ontdekken we zo welke mogelijkheden zij hebben, vervolgens kunnen wij 
samen met hen steeds opnieuw wegen zoeken om hun leven aangenamer te maken. Wij zijn 
geen specialisten in de dienstverlening (op enkele collega’s na) Maar één specialisme kunnen 
vrijwilligers wel bezitten: goed luisteren, respectvol zijn, willen begrijpen in de plaats van racis-
me, bevragen wat we niet kennen in de plaats van vooroordelen, begripvol zijn. Dit is voor elke 
vrijwilliger een uitdaging. 
 
We spreken niet van “kansarmen waar wij voor zorgen”, maar wel van mensen die zich de 
zorgen van de anderen aantrekken. Het is een houding van wederzijdsheid, die vraagt om 
nederigheid en bereidheid tot ver gaande inzet. 
 
Welke waarden zijn voor ons belangrijk? 
 
• Gelijkwaardigheid: respect voor iedereen in woord en in daad, onbevooroordeeld, en 

bereid om de kunde van anderen te leren kennen en te waarderen. 
 
• Betrouwbaarheid: we zijn open en gaan eerlijk met elkaar om. Overleg en samen stap-

pen zetten: open en transparant bereid tot samenwerken. 
 
• Onvoorwaardelijke inzet: goede zorgen voor medemensen, collega’s of doelpubliek vra-

gen om inzet en geloof in het goede van elkaar. 
 
• Samen gedragen verantwoordelijkheid: een teamgeest, waarin de gezamenlijke op-

dracht onze verantwoordelijkheden bepaalt. Niet de functie, ook al heeft die eigen plich-
ten en rechten. We roepen elkaar op tot het ‘samen’, niet het eigenbelang primeert. 

 
• Creatief vernieuwend: vasthouden aan gewoonten biedt een gevoel van veiligheid in het 

werken. Anderzijds is het doorbreken van gewoonten en het vernieuwen van onze wer-
king in functie van een doelgerichte aanpak een teken van de wil om echt te zoeken naar 
betere hulp voor anderen.  

 
• Vriendelijkheid ten aanzien van collega’s en ons 

“doelpubliek” is een basisattitude. Nederige vriendelijk-
heid bevestigt ieder ander in zijn waardigheid en kracht. 
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Vrijwilligerswerk = win-win-werk  

 
 
 
Als autonome vereniging doen we alles zelf, om van ons werk een samengedragen en sterk ge-
heel te maken. Bij ingebouwd vrijwilligerswerk nemen professionelen of kaderleden de verant-
woordelijkheid op voor wat vrijwilligers doen. In autonoom vrijwilligerswerk draagt elke vrijwilliger 
zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taak in de lijn van het verenigingsdoel. Zo 
maken vrijwilligers zelf samen de missie van heel de vereniging waar. Wereld-Delen telde in haar 
geschiedenis slechts enkele betaalde collega’s. Zij kregen steeds een opdracht tussen en met de 
vrijwilligers. 
 
Vrijwilligers zetten zich enerzijds vanuit hun persoonlijke motivatie in en kunnen die met elkaar 
delen. Dat verrijkt de samenwerking en is een sterke troef in een diverse samenleving. Anderzijds 
zijn ze zich ervan bewust dat ze het gezamenlijk doel en de vereiste attitudes in het oog moeten 
houden. Want de aard van ieders voorbeeld is richtinggevend voor onze andere collega’s en de 
vereniging.  
 
Wereld-Delen hoopt dat iedere collega-vrijwilliger zich in de grote groep mag thuis voelen. Wij 
worden aangemoedigd onze interesse te tonen voor het werk van collega’s, ook als die in een to-
taal andere deelwerking actief zijn. We moedigen elkaar aan als het werk al eens botst op een har-
der kantje.  
 
Een algemeen erkende kwaliteit van vrijwilligers is dat zij zich persoonlijk laten raken door wat zij 
ervaren bij elkaar en bij de personen die zij trachten bij te staan. Door die ervaringen nuchter te 
vertalen naar nieuwe inzichten en nieuwe doelen, kunnen zeker autonome vrijwilligerswerkingen 
soepel en snel nieuwe noden beantwoorden. 
 
 
 

Onze werkingen 

 
Wereld-Delen heeft 5 deelwerkingen plus een ondersteunende administratie. In elke deelwer-
king maken we werk van overleg in een stuurgroep, onder leiding van een coördinator. Daarbin-
nen kunnen werkgroepen instrumenten zijn voor planning en evaluatie. In subwerkingen kunnen 
werkgroepen de dagelijkse uitvoering van de opdracht verfijnen in samenspraak met contact-
personen en coördinatoren. 
 
Drie overkoepelende overlegorganen verzamelen medewerkers uit alle geledingen om samen aan 
de dagelijkse werking van Wereld-Delen vorm te geven: het platform van coördinatoren, de eve-
nementengroep en de beleidsgroep vrijwilligerswerk. Sommige vrijwilligers vertegenwoordigen 
hun collega’s extern of nemen de leiding bij de activiteiten.  
 
Ook voor andere vormen van overleg, uitwisseling, intervisie en vorming komen vrijwilligers sa-
men. Het is dan ook warm aanbevolen om hierop regelmatig  aanwezig te zijn. Dat helpt om mee 
te zijn met actuele opvattingen rond vrijwilligerswerk en de maatschappelijke omstandigheden 
waarin kansarmen leven. Zo onthouden en verfrissen wij onze opvattingen rond waarom we ons 
voor “goed doen” inzetten. 
 
Aarzel niet om coördinatoren of contactpersonen aan te spreken met voorstellen of bemerkin-
gen. Zo ontstaat inspraak en uitwisseling van ideeën. Zo blijven wij bij de tijd, vernieuwen wij en 
gaan we stap voor stap vooruit. 
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1 Begeleidingswerk  
 
Ook vrijwilligers verrichten begeleidingswerk. In de verschillende werkingen kunnen spontane be-
geleidingssituaties ontstaan waarbij vrijwilligers individuele personen en gezinnen opvolgen. Zij 
kunnen daarbij rekenen op het overleg met de coördinator van de deelwerking begeleidingswerk. 
Anderzijds kunnen personen met persoonlijke vragen terecht tijdens permanentie-uren of een af-
spraak maken. Via gesprekken wordt nagegaan welke hulp geboden kan worden. 
Soms gaan buddy’s op weg om een nabije gezel te zijn van een vaak alleenstaande medemensen. 
 
Het begeleidingswerk is zeer gevarieerd: dossiervorming, huisbezoeken, contacten met diensten 
om iemands situatie te bevorderen, hulp bij pedagogische, financiële en familiale aangelegenhe-
den, bij woonnood en werk… . Ook onthaal van nieuwkomers, integratieondersteuning, wegwijzer 
zijn… Als personen het reguliere circuit niet meer volgen trachten wij in vertrouwen een goede weg 
te vinden.  
 
Het begeleidingswerk vormt soms een stuurgroep en overlegt samen met de stuurgroep materiële 
hulpverlening. 
 
 

2 Materiële hulpverlening 
 
Als vereniging bieden we verschillende vormen van materiële hulp. In ons magazijn met tweede-
handse goederen te Broechem organiseert Sociale Winkel De Loods enerzijds free service (gratis 
noodhulp) en sociaal winkelen (winkelen tegen rommelmarkttarief). Zowat alle denkbare goederen 
in elke woning, van huisraad, kledij tot meubilair… zijn er beschikbaar. Vervoer van goederen is mo-
gelijk op afspraak. Enkele keren per jaar worden via openbare rommelmarkten fondsen voor de 
werking verzameld. 
 
Personen en gezinnen die een tijdlang in onze werking begeleid worden en sukkelen met ernstige 
financiële problemen rond voeding, medische zorgen, onderwijs, huur of rechtsverdediging kunnen 
steun van WD Solidair genieten en uitzonderlijk ook een kleine lening ontvangen onder voorwaar-
den. Dat gebeurt liefst in overleg met OCMW of andere instanties. 
 
Voordelenbureau De Kers maakt werk van betaalbare kansen op gebied van ontspanning, uitstap-
pen, cultuur en vakantie. De Kers is als erkend Rap Op Stapkantoor een soort reisbureau voor per-
sonen met een laag inkomen. Het bureau verdeelt ook de Knoeselpas. Die kortingenpas is bestemd 
voor personen met een laag inkomen, die in Ranst wonen of vrijwilliger van Wereld-Delen zijn of 
deelnemen aan activiteiten van ons ontmoetingswerk. Door deze pas dient men zijn laag inkomen 
een jaar lang niet te bewijzen. De Kers tracht allerhande kortingen te bekomen voor houders van 
de knoeselpas. 
 
Deze drie werkingen vinden elkaar sa-
men met ervaringsdeskundigen in één 
stuurgroep materiële hulp. 
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3 Taalwerking 
 
Tal van vrijwilligers besteden een paar uren tot enkele dagen per week aan taalondersteuning van an-
derstaligen. Dit gebeurt in allerlei vormen: van taalconversatie tot doorgedreven lessen. Deze taalcoa-
ches richten zich tot kleuters, tot leerlingen uit lagere en secundaire scholen en tot volwassenen. Theo-
retische lessen om anderstaligen voor te bereiden op een rijexamen horen ook hiertoe. Ook huiswerk-
begeleiding, waar ouders bij betrokken worden, is mogelijk in een projectvorm die aansluit bij de taal-
ondersteuning.  
Afspraken kunnen verschillen van locatie tot locatie, van vrijwilliger tot vrijwilliger.  
Aan de vrijwillige taalcoaches wordt een permanente vorming via uitwisseling aangeboden. Zij worden 
begeleid bij hun taak ter plaatse door contactpersonen, die samen met een coördinator de stuurgroep  
van deze werking vormen. 
 
 

4 Noord-Zuidwerking 
 
Trouw aan haar oprichtingsdoelen is onze werking actief 
rond Broederlijk Delen in Broechem.  
Wereld-Delen ondersteunt internationale samenwerking in 
samenspraak met Zuidorganisaties. Deze werking zet voor-
namelijk in op sensibilisering en educatie, ook via bevrien-
de werkgroepen. De stuurgroep gaat ook in op de noden 
en oproepen van organisaties zoals Fracarita Internatio-
naal, Caritas Internationaal, Chico Latino en 11.11.11. Het 
internationale project Equator en de gelijknamige vzw ont-
stonden in de Noord-Zuidwerking.  
Financiële hulp wordt geboden aan minstens één eigen 
project waarmee een goed samenwerkingsverband bestaat. Momenteel is de ondersteuning van de 
Centres Mpandilu in Congo een eigen project van de vereniging. 
 
 

5 Ontmoetingswerking 
 
Als welzijnsschakel trachten we met velen rond armoede beweging te maken. Dat gebeurt vooral in 
onze ontmoetingswerking. Mensen met een laag inkomen of met aansluitingsmoeilijkheden in de sa-
menleving komen er samen én versterken elkaar. Deze werking organiseert open samenkomsten, uit-
stappen. Zij houdt af en toe leuke activiteiten (crea, hobby, feest…) en organiseren thematische sa-
menkomsten. Voor sommigen is dit een vorm van zelfhulp. Samen nemen deze personen het woord 
rond thematieken die hen persoonlijk raken, zoals wonen en financiën… De meeste deelnemers zijn 
personen uit Ranst of Lier. 
 
 

6 Administratie 
 
Geen werking loopt vlot zonder een goede administratie. Zij maakt veel mogelijk op gebied van contac-
ten, public relations, dossiervorming, aanvragen, nieuwsbrieven, boekhouding, registratie van 
werkingsgegevens, verzekeringen, beheer van goederen enz. De administratieve medewerkers kunnen 
specifiek actief zijn voor een deel- of subwerking, maar vinden elkaar voor een degelijk samenspel in 
het secretariaat. 
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Wetgeving en toelatingen 
 
 
 
Recht op vrijwilligerswerk en meldingsplicht 
 
Een vrijwilliger stelt zich in orde met de sociale wetgeving. Wereld-Delen kan helpen met de mel-
dingsformulieren rond vrijwilligerswerk. Breng je vraag ter sprake tijdens het onthaalgesprek.  
 
Vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt mag je vrijwilligerswerk doen, ongeacht jouw herkomst of 
nationaliteit. Je hebt geen recht als je geen wettig verblijf of geen recht op materiële opvang hebt. 
Heb je kinderen maar geen wettig verblijf, dan mag je volgens onze wetgeving geen vrijwilligers-
werk doen, zelfs al heb je recht op materiële opvang. Heb je wél verblijfsrecht en recht op materiële 
opvang, maar verblijf je in een asielcentrum, dan dient dit opvangcentrum jou toestemming te ver-
lenen én jouw aanvraag te melden aan Fedasil. 
 
Geniet je een tegemoetkoming bij ziekte of handicap, een werkloosheidsuitkering of een 
“brugpensioen”? Volg je een arbeidstraject of ontvang je leefloon? Als je tot deze groep personen 
hoort dan moet je bij de bevoegde instanties toelating vragen. Personen die een vergoeding op ba-
sis van een handicap krijgen en verder geen gewoon werk kunnen verrichten, hebben geen mel-
dingsplicht. 
 
Bij het ziekenfonds kan de aanvraag of melding zeer verschillend verlopen. Naargelang jouw situatie 
kan je een schriftelijke aanvraag doen, of wordt jouw situatie gemeld door een trajectbegeleider, of 
heb je enkel een doktersattest nodig. Als je ongeveer drie weken na de aanvraag een positieve be-
slissing krijgt, mag je starten als vrijwilliger. 
 
Aan de RVA moet een ingevuld formulier C45B bezorgd worden. Zowel jijzelf als ons secretariaat 
vullen daarvan een deel in. Jouw vrijwilligerswerk mag niet in dezelfde lijn liggen als jouw beroeps-
opleiding of het soort arbeid waarvoor jij kunt tewerkgesteld worden. Als daar geen twijfel rond is, 
dan kan je direct aan de slag na het invullen van het document, omdat Wereld-Delen een verbinte-
nis heeft met de RVA. Soms werkt de VDAB ook met trajectbegeleiders: als die het vrijwilligerswerk 
voor jou aanbevelen, dan brengen zij de afspraken zelf in orde. 
 
Ontvang je een leefloon van het OCMW, dan moet je jouw dossierbegeleider op de hoogte bren-
gen. Na goedkeuring mag je aan de slag als vrijwilliger. 
 
Ben je voltijds of enkel deeltijds actief als ambtenaar, bv. als leerkracht in een school, dan dien je 
toestemming te krijgen van de bevoegde meer-
dere om vrijwilligerswerk te doen. Ben je echter 
deeltijds werkzoekend als ambtenaar dan dien je 
ook rekening te houden met de RVA-afspraken.  
 
Nog andere werknemers dienen soms toelating 
te vragen om vrijwilligerswerk te doen, zeker als 
dit om vast terugkerend werk gaat. 
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Het financiële 

 
 
Werkingsinkomsten zijn een zaak van ons allen samen 
 
Als autonome vereniging maken we samen heel de werking. Daar horen ook de materiële noden 
bij. In tegenstelling tot organisaties die werkingsinkomsten genereren op basis van ledenbijdragen 
en gesubsidieerde erkenningen, waarin uitgaven voor vrijwilligers voorzien zijn, dient Wereld-
Delen zelf inkomsten te genereren. Dat doen we door vergoedingen te vragen voor de kosten bij 
geleverde diensten of we genieten inkomsten op basis van strikte gereglementeerde projecten, of 
dankzij subsidies die de waardering van lokale instanties uitdrukken. Daarnaast spannen wij ons 
jaarlijks samen in voor opbrengstactiviteiten om de nodige werkingsinkomsten bijeen te brengen. 
Tegelijk spannen wij ons in om zorgzaam om te gaan met materialen en trachten we onze uitgaven 
goed te beheersen. 
 
Kostenvergoedingen conform artikel 10 van de vrijwilligerswet 
 
Vrijwilligerswerk is in principe én wettelijk altijd onbezoldigd. Wereld-Delen doet haar best opdat 
elk werk onder gunstige condities kan plaats vinden. De vereniging houdt zich aan de wettelijke 
regels rond kostenvergoedingen bij vrijwilligerswerk. 
 
Vrijwilligers die dat wensen, kunnen een vergoeding vragen voor reële kosten, in overleg met hun 
coördinator. Daartoe bestaan er formulieren die zij samen met uitgavennota’s bij het secretariaat 
kunnen indienen. Bij vervoerskosten wordt het maximale kilometerbedrag door het bestuur vast-
gelegd. Onnodige omwegen of andere bestemmingen onderweg zijn privé en kunnen niet als ver-
voerskosten worden ingediend. 
 
In uitzonderlijke omstandigheden kan een gewone forfaitaire vergoeding worden betaald na voor-
afgaandelijke afspraak. Daarvoor komen enkel vrijwilligers in aanmerking die aanwijsbare essenti-
ële kosten dienen te maken, waarvoor geen sluitende nota’s kunnen worden voorgelegd. Daar-
naast is een bij wet beperkte ‘aanvulling’ voor vervoerskosten mogelijk mits voorlegging van be-
wijsstukken. 

De wet voorziet een maximale kostenvergoedingen per vrijwilliger per jaar. Een vrijwilliger mag 
verschillende soorten vergoedingen niet met elkaar vermengen ook als deze bij verschillende orga-
nisaties als vrijwilliger werkt. Boven het wettelijk platfond ben je belastingplichtig voor deze bedra-
gen, en kan Wereld-Delen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In geen geval kunnen ver-
voerskosten worden uitbetaald als compensatie voor inzet. 
 
Kostennota’s dien je bij voorkeur in per kwartaal. Voor taalwerkers kan het indienen per semester 
zinvol zijn. Na afloop van een specifieke opdracht (of bijvoorbeeld voor taalwerkers na een school-
jaar) verwacht het secretariaat de kostennota’s, behoudens overmacht, binnen de 10 dagen. In 
ieder geval mogen de kostennota’s niet meer ingediend worden na zes maanden! 
 
 

Geld of giften ontvangen 

 

De vrijwilliger mag persoonlijk geen vergoedingen, noch giften, noch geschenken aannemen van 
personen waarvoor hij vrijwilligerswerk verricht. Enkel formeel door het bestuur aangeduide per-
sonen kunnen daartoe gemachtigd worden binnen het kader van de reguliere taken in de vereni-
ging. In geval van opbrengstactiviteiten voor het verzamelen van inkomsten voor de algemene 
werking of caritatieve doelen, gelden er specifieke afspraken per activiteit. 
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Rechten, plichten, aansprakelijkheden 
 

Engagement 

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend t.a.v. Wereld-Delen én de personen waarop dit werk ge-
richt is. Zij verwachten een gewetensvolle en correcte uitvoering van jouw opdracht.  

 

Aansprakelijkheid 

Wereld-Delen is als organisatie aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout 
aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk (zie verzekeringen). 

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden 
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk bij bedrog of zware schuld. Voor lichte schuld is hij 
enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. De vrijwilliger 
kan tevens aansprakelijk worden gesteld wanneer hij uitdrukkelijk gemaakte afspraken be-
wust overtreedt.  

Als vrijwilliger kan je morele schade aan derden veroorzaken door uitlatingen, racisme en een 
minachtende houding. Bij zwaarwichtige beoordeling van dit gedrag kan de verantwoordelijke 
coördinator de vrijwilliger ontslaan als medewerker. 

 

Discretie– en spreekplicht 

Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dat je, omwille van de functie die je uitoe-
fent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het recht hebben 
om hiervan op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die je krijgt van collega’s, van 
personen met en voor wie je actief bent, maar ook om informatie die je hebt over Wereld-
Delen als organisatie. Je zal informatie doorgeven aan collega’s en coördinatoren binnen We-
reld-Delen, indien dit belangrijk is voor de hulpverlening of voor het functioneren van jouw 
deelwerking of de vereniging. 

In Wereld-Delen geldt eveneens het beroepsgeheim volgens artikel 458 van het Strafwetboek: 
"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 rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en 
buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft 
met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd 
tot vijfhonderd euro". 

De vermelding "alle andere personen" in deze opsomming slaat ook op vrijwilligers wanneer 
een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. taalondersteuners, onthaalmedewerkers in ma-
teriële hulp, buddy’s, begeleiders van ontmoetingsgroepen, enz). 

Hieronder valt ook de meldingsplicht bedoeld bij art.458bis SW. Deze omschrijft uitzonderin-
gen als er een “dreiging bestaat bij personen in een zwakke situatie”. Soms is men verplicht 
het beroepsgeheim te doorbreken, zoals bij risicovolle omstandigheden rond leeftijd, zwan-
gerschap, partnergeweld en ander van geweld, gepleegd omwille van culturele drijfveren, ge-
woontes, tradities, religie of de zogenaamde eer, bij ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek... 

 
Het niet naleven van deze reglementering, inclusief racistische uitspraken of gedragingen, 
agressie tegen personen en het achterhouden van belangrijke informatie zijn uit den boze. De 
wetgever voorziet gerechtelijke vervolging bij ernstige overtredingen. 
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Privacy van vrijwilligers 

Wereld-Delen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je priva-
cy als vrijwilligers wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring (zie bijlagen) lees je hoe wij 
omgaan met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de toepasselijke wet- en re-
gelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Informatie omtrent activiteiten en werk 

 

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, de afbakening van zijn werkveld 
en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke werkuitrusting, het 
recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met 
zijn/haar gegevens. Belangrijke wijzigingen worden aan vrijwilligers meegedeeld via de nieuws-
brief “Berichten” en worden geacht te zijn gelezen. 

Wereld-Delen als organisatie heeft recht op een correct deontologische houding van de vrijwil-
liger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van 
het werkveld, de omgang met ‘derden’ enz. Wereld-Delen kan vrijwilligers opleggen om een 
basisvorming te volgen of vorming die noodzakelijk is in het kader van onderlinge samenwer-
king en de toekomst van de werking. 

Vrijwilligers brengen hun verantwoordelijken op de hoogte van lopende activiteiten en de tijds-
investering die zij daarvoor leveren. In het kader van verzekeringen en de recuperatie van ge-
maakte kosten zijn deze gegevens noodzakelijk. 
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Verzekeringen 

 
 
Wereld-Delen heeft verschillende verzekeringspolissen afgesloten om de risico’s voor haar vrijwil-
ligers, haar verantwoordelijken, haar deelnemers, haar eigendom of de goederen van derden zo 
veel mogelijk te dekken, voor wat betreft de activiteiten van en in de vereniging. 
 

 
Algemene vrijwilligersverzekeringen: Individuele Collectieve – Ongevallen 
 

AG Insurance (Via ICCI) - Polisnummer 03/99.104.043  
Arbeidsongevallen-Gemeen recht 
 
Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vaste vrijwilligers (= personen 
die ook actief een beroep uitoefenen in het gewone arbeidscircuit) bij ongevallen tij-
dens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van vrijwilligersactivi-
teiten. 
 
AXA (via ICCI en Welzijnsschakels) - Polisnummer 557522093  
Arbeidsongevallen-Gemeen recht 
 
Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is bij ongevallen tijdens de uitvoering 
van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten, door occasionele vrij-
willigers, personen die  niet beroepsmatig actief zijn in het gewone arbeidscircuit of 
een vervangingsinkomen genieten. 

 
 

Uitbating 
 

Winterthur AXA (via ICCI) - Polisnummer 5615153  
Burgerlijke aansprakelijkheid-Uitbating 
 
Waarborgen: De aansprakelijkheidsverzekering dekt de buitencontractuele burgerlijke 
aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens de uitoefening van activiteiten. En 
dat los van de plaats van het voorval: binnen of buiten locaties van Wereld-Delen.  
 
Door deze verzekering zijn we in staat zeer gevarieerde arbeid te verrichten - binnen 
de grenzen van het toelaatbare (bv. veiligheidsvoorschriften). De polis richt zich in het 
bijzonder tot activiteiten in ons magazijn en tot jaarlijkse evenementen zoals op-
brengstactiviteiten voor onze werking of voor derden. 

 
Winterthur AXA (via ICCI) - Polisnummer 5823471  
Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders 
 
Waarborgen: De aansprakelijkheid van bestuurders wordt gedekt bij conflict of onbe-
doelde gebreken bij bestuursdaden of verbintenissen die aangegaan werden ten aan-
zien van personeel, vrijwilligers of derden.  
 
 



15 

 
 
 
 Schoolverzekering 

 
Winterthur AXA (Via ICCI) - Polisnummer 24000407  
Burgerlijke aansprakelijkheid schoolpersoneel 
 
Waarborgen: Als volwaardige schoolverzekering dekt deze verzekering de risico’s van 
taalcoaches tegenover derden bij schoolse opdrachten als lesgever / taalcoach, die zij 
eigenhandig uitvoeren vanuit hun taalopdracht. 

 
 
 Autoverzekeringen 
 

AG Insurance (Via Vercomo) - Polisnummer B007 03/29.620.175 Autoverzekering 
 
Waarborgen: Autoverzekering voor de bestelwagen van Wereld-Delen. 
 
 
AG Insurance (via ICCI – Welzijnsschakels) - Polisnummer 622626353 Omnium wagen 
 
Waarborgen: Omnium autoverzekering bij gebruik van privé vervoer, wanneer de eigen 
wagen gebruikt wordt in uitdrukkelijk opdracht.  
 
Belangrijk: de personen die dergelijke opdrachten uitvoeren dienen zich vooraf in te 
schrijven in het vervoersregister bij deze polis, op het secretariaat. En de opdracht dient 
door de deelcoördinator worden 
bevestigd. 

 
 

Brandverzekeringen 
 
AG Insurance (Via ICCI) - Polisnum-
mer 48454943 - Brandverzekering 
 
Waarborgen: Brandverzekering vol-
gens Belgisch recht voor ons maga-
zijn in de Van Den Nestlaan te Broe-
chem (eigendom van het gemeente-
bestuur van Ranst). 
 

KBC Woonverzekering - Polisnummer 
LW/71.848.179-0200 - Brandverzekering 
 
Waarborgen:  Brandverzekering volgens 
Belgisch recht voor ons secretariaat te Ranst, 
Gasthuisstraat 19 (eigendom van de Stichting 
Vicariaat Kempen). 
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Vrijwilligersovereenkomst 

 
 
 
Bij het kennismakingsgesprek ontvang je als vrijwilliger basisinformatie over Wereld-Delen en jouw mo-
gelijke taak. Als jij je als vaste (permanente) vrijwilliger engageert, maak jij de nodige startafspraken, en 
ondertekenen jij en een coördinator van Wereld-Delen een vrijwilligersovereenkomst en vrijwilligersfi-
che. 
 
Occasionele vrijwilligers zijn een beperkt aantal uren of dagen beschikbaar voor de werking, meestal 
voor specifieke activiteiten, waarin zij een extra hulp betekenen. Als jij als occasioneel medewerker start 
na een degelijk intakegesprek volstaat het indienen van jouw persoonsgegevens als bewijs van een 
overeenkomst. (Maar als je je mogelijk later toch vast engageert kan je best ook een vrijwilligersover-
eenkomst ondertekenen, zodat je dat later niet hoeft te doen.) 
 
De dienstregeling wordt ofwel onmiddellijk bij de start besproken, ofwel wanneer jouw concrete taak 
haar invulling krijgt. Het is de bedoeling dat de mogelijkheden van vrijwilligers en de noden van het 
werk elkaar vinden in een goede afspraak. De minimale afspraken worden in de overeenkomst opgeno-
men. 
 
De vrijwilligersovereenkomst verwijst naar deze vrijwilligersbrochure. Bij ondertekening bevestig je bij-
gevolg volgende elementen: 
 
• dat je onze vereniging kent als juridische entiteit en naar haar maatschappelijk doel 
• dat je ons een aantal persoonsgegevens toevertrouwt  
• dat je op de hoogte bent van de privacy-afspraken (bijlagen) zijn waar het bestuur over waakt  
• wat jouw basistaak is en eventueel jouw functie in de vereniging 
• dat je geïnformeerd werd rond mogelijke kostenvergoedingen 
• dat je op de hoogte bent van jouw verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid 
• ethische elementen zoals geheimhoudingsplicht, respect en vertrouwelijk handelen 
• rechten en plichten als vrijwilliger of als vereniging 
• welke verzekeringen voor jou afgesloten werden  
• dat je je houdt aan afspraken die gelden in de vereniging  
 
Belangrijke wijzigingen rond het intern beleid ontvangt een vrijwilliger via een interne nieuwsbrief voor 
vrijwilligers: “Berichten”. Zo worden alle vrijwilligers geacht op de hoogte te zijn. Persoonlijke bezwaren 
kunnen aan het bestuur worden voorgelegd. 
 
Wereld-Delen zal er zorg voor dragen dat je 
geïnformeerd blijft rond zaken die jou als 
vrijwilliger aanbelangen. Bij conflicten kan 
je terecht bij de deelcoördinator. 
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Bijlagen 

 

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING WERELD-DELEN 

PERSOONSGEGEVENS 
De VZW ontvangt gegevens van kandidaat-vrijwilligers, vrijwilligers en cliënten en houdt deze bij in functie van de uitvoe-
ring van haar maatschappelijke opdracht. Gegevens ontvangen van anderen worden enkel gebruikt in functie van de doel-
stellingen van de vzw. Of verwijderd indien zij niet bijdragen tot dit doel. 
Kandidaat-vrijwilligers en vrijwilligers geven hun informatie vrijblijvend, hetgeen de VZW de kans geeft om hen te engage-
ren binnen haar werking met het oog op een degelijke opvolging.  
Bij cliënten staat het noteren van gegevens in het kader van de ondersteuning en begeleidingsrelatie.  
Gegevens van sympathisanten beperken zich naast benaming tot minimale adres- en communicatiegegevens, waarbij de-
zen zelf bepalen welke informatie zij onze werking toevertrouwen. 
 
LEGALITEIT van het beheer door onze VZW 
De verwerking gebeurt in het kader van normale werkingsactiviteiten en met passende waarborgen. Zij heeft alleen betrek-
king op huidige of voormalige leden, medewerkers, cliënten van de organisatie of / en op personen die regelmatig contact 
met haar onderhouden in verband met haar doeleinden. De persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van be-
trokkene buiten die instantie doorgegeven.  
Op deze manier respecteren wij de wettelijke voorschriften hieromtrent door het nauwkeurig verwerven en bewaren van 
deze gegevens. De eigenheid van onze VZW machtigt ons tot het bewaren van persoonsgegevens zoals dit in deze tekst is 
beschreven. 
 
WELKE gegevens worden verwerkt?  
Aansluitend bij vereisten opgelegd door de wetgever gaat dit enkel over gegevens die via digitale drager worden verwerkt.  
Bij de kennismaking met leden, medewerkers en cliënten kunnen volgende gegevens worden genoteerd: identiteitsgege-
vens, herkomst, geboortedatum, vertrouwenspersonen waarop de VZW kan terugvallen in noodsituaties, opleiding en inte-
ressegebieden, activiteitenvoorkeuren en gegevens voor kostenvergoedingen. Andere gegevens kunnen niet op digitale 
drager worden opgenomen. 
 
WAAR krijgt of verzamelt de organisatie de gegevens? 
Bij kennismaking of opvolgingsgesprekken of via informatie die ons spontaan door betrokkenen wordt bezorgd. 
 
WAAROM worden de gegevens bewaard? 
In functie van opvolging, raadpleging, het engageren voor een taak, nazorg, snelle hulp bij nood en het uitbetalen van ver-
goedingen. In brede zin: in functie van het realiseren van de doelen van de VZW en enkel  binnen het kader van de eigen 
initiatieven. 
 
WIE verwerkt in de organisatie gegevens? 
Het bestuur en secretariaatsmedewerkers hebben toegang tot deze gegevens en kunnen deze verwerken. Collega’s krijgen 
de gegevens op vraag indien dit de samenwerking en gemeenschappelijk doel bevordert. Iedereen binnen de werking is 
gebonden aan dezelfde richtlijnen. 
 
HOE lang worden de gegevens bewaard? 
Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor ondersteuning, begeleiding van betrokkene, of bij activiteiten binnen de doe-
len van de VZW worden ten laatste na 5 jaar van elk digitale platform verwijderd. Archiefgegevens kunnen geraadpleegd 
worden indien zij nuttig zijn binnen gerichte activiteiten van de VZW. 
 
WIE krijgt de gegevens?  
Gegevens worden enkel intern gebruikt of, in geval van externe samenwerking én mits akkoord met betrokkenen, kunnen 
enkel passende gegevens voor de bevordering van de samenwerking in het kader het doel van de VZW worden doorgege-
ven aan betrouwbare derden. 
 
WAT wordt precies HOE en WAAR bewaard? 
Het secretariaat en bestuur staat in voor een veilige bewaring van eerder genoemde gegevens, via beveiligde digitale sys-
temen binnen de eigen werkomgeving. 
 
RECHTEN VAN BETROKKENEN 
Betrokken personen kunnen steeds bij coördinatoren of secretariaat inzage vragen in de bewaarde gegevens, afschriften 
vragen, bezwaar aantekenen, eerder gegevens toestemmingen intrekken enz. zoals de wetgever het voorziet. Het bestuur 
zal binnen de kortst mogelijke termijn hieraan gevolg geven. 
 
RvB mei 2018  
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PRIVACYVERKLARING VRIJWILLIGERS WERELD-DELEN 
 
Als vzw Wereld-Delen verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze vrijwilligers.  
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een 
adres of gegevens over de samenstelling van een gezin. 
In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen 
wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 
 
Contactgegevens 

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vra-
gen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of 
met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij: 

Chris Nollet 
Nierlenderstraat 16, 2520 Broechem 
info@wereld-delen.be 
0498/757 504 

 
Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden 

Wij houden persoonsgegevens van jou bij  
zodat je kan deelnemen aan onze activiteiten; 
zodat we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen; 
zodat we de nodige subsidies kunnen aanvragen; 
om onze werking te kunnen verantwoorden 
om voordelen voor onze medewerkers te bekomen 

 
Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden 

• Persoonlijke basisgegevens 

• Persoonlijke identiteitsgegevens :  naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email 

• Persoonlijk kenmerken : je geboortedatum en -plaats, nationaliteit 

• Aanvullende gegevens 

• Gegevens voor hulp in nood: naam, voornaam, telefoonnummer van noodpersoon 

• Kenmerken die je zelf aangaf en nuttig zijn voor de toewijzing van een taak: opleiding, beroep, ervaring... 

• Gegevens voor betaling van eventuele vergoedingen 
Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben 
en niet voor andere redenen. 

 
Specifiek gebruik 

Wij gebruiken jouw basisgegevens tijdens je vrijwilligerstaak voor: 

• het toezenden van “Berichten”: verplichte lectuur over informatie die in de intern reglement omschreven staat en 
belangrijk is voor vrijwilligers: uit het mailprogramma voor deze berichten mag men zich niet uitschrijven  

• berichten over de deelwerkingen: niet uitschrijfbaar voor eigen deelwerking 

• nieuwsbrieven over onze hele werking: deze zijn uitschrijfbaar 
 
Verstrekking van jouw gegevens aan anderen 

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij persoonlijke basisgegevens ook doorgeven 
aan een derde partij. Zo geven we je basisgegevens door aan: 

• koepelorganisatie Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel. 

• de vrijwilligersverzekeringen (verplicht) 

• het verzorgen en verspreiden van het nationale tijdschrift en/of e-brief (enkel mits jouw akkoord)  

• het verzorgen en verspreiden voor regionale en/of nationale activiteiten (enkel mits jouw akkoord)  
Wanneer je in de uitvoering van jouw taak een functie hebt waarmee je in contact treedt met samenwerkende partijen 
mogen ook zij over jouw persoonlijke basisgegevens beschikken indien wenselijk. 
Wij geven de basisgegevens ook door indien nodig aan: 

• een andere verzekeringsmaatschappij waarbij wij jou dienen in te schrijven -  indien nodig 

• andere koepelorganisaties waarbij Wereld-Delen aansluit - indien nodig 
Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toe-
gestaan is.  
Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven kunnen wij uitzonderlijk jouw persoonsgegevens ook 
delen met derden. Je kan die toestemming om je gegevens te delen met derden altijd intrekken. 

 
Bewaartermijn 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze 
gegevens hebt verstrekt, namelijk het in een vrijwillig kader uitvoeren van activiteiten. 
Als oud-vrijwilliger kunnen jouw aanvullende gegevens intern nog vijf jaar bewaard worden voor administratieve doelein-
den. Jouw persoonlijke identiteitsgegevens kunnen opgenomen worden in mailinglijsten zodat we je op de hoogte kunt 
gehouden worden van onze werking. Uitschrijven is dan steeds mogelijk. 
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Je rechten – wat kan je aan ons vragen? 
Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden (tenzij dit 
hiervoor anders omschreven werd). Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan 
deze verklaring. 
Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je 
te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij. 

 
Klachten 

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze con-
tactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.  
Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds 
contact opnemen met de Privacy commissie  (https://www.privacycommission.be/nl).  

 
Wijziging van deze verklaring 

Wereld-Delen kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen kondigen we dit aan op onze website en 
zullen alsook via Berichten gemeld worden. 

 
Broechem, 7 juni 2019 

 
 
 

PRIVACYVERKLARING GEBRUIKERS WERELD-DELEN 
 
Als vzw Wereld-Delen verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze gebruikers. Hiermee bedoelen wij alle deelne-
mers aan activiteiten, cliënten en klanten. Onder deze verklaring situeren wij volgende personen: 

Klanten van onze materiële hulpverlening: in het magazijn, Rap op stap, Knoeselpas, individuele materiële hulp… 
Deelnemers aan ontmoetingsgroepen 
Deelnemers aan onze publieke activiteiten 
Cliënten in een begeleidingssituatie: Het NET, personen met individuele vragen, deelnemers die ondersteuning ontvangen, asielzoekers en 

mensen zonder wettelijk verblijf 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over 
de samenstelling van een gezin. 
In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over gebruikers bijhouden en wat zij kunnen doen wanneer 
ze niet akkoord gaan met de manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan.  

 
Contactgegevens 

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat gebruikers soms toch nog vragen hebben over de 
verwerking van persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan men 
dan ook steeds terecht bij: Chris Nollet , Nierlenderstraat 16, 2520 Broechem, info@wereld-delen@be , 0498/757 504 

 
Waarom wij deze persoonsgegevens bijhouden  

Wij houden deze persoonsgegevens bij 

• zodat mensen kunnen deelnemen aan onze activiteiten 

• zodat wij cliënten kunnen opvolgen in een degelijke begeleidingsrelatie 

• zodat wij nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen die mensen aanbelangen  

• zodat wij de nodige subsidies kunnen aanvragen;  

• zodat wij onze werking kunnen verantwoorden en voortdurend verbeteren 

• zodat wij voordelen voor onze medewerkers te bekomen  

 
Om die redenen zullen we in het bijzonder volgende gegevens jou bijhouden  

• Persoonlijke basisgegevens 

• Persoonlijke identiteitsgegevens :  naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email  

• Persoonlijk kenmerken: geboortedatum en -plaats, nationaliteit  

• Aanvullende gegevens indien nodig – afhankelijk van het soort deelname: gegevens voor hulp in nood: naam, voornaam, telefoonnummer 

van noodpersoon; kenmerken die men zelf aangaf en nuttig zijn voor de toewijzing van voordelen of begeleiding; gegevens voor betaling 
van eventuele vergoedingen en terugbetalingen 

Uiteraard gebruiken wij deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens kregen en niet voor andere redenen. 

 
Specifiek gebruik 

Wij gebruiken deze basisgegevens zolang als personen als mogelijke deelnemer, klant of cliënt kunnen omschreven worden. Wanneer er geen 
actieve deelname meer is, kunnen gegevens worden geklasseerd (met inbegrip van verwijdering op digitale dragers) en hebben enkel bevoeg-
den toegang tot deze gegevens. 

 
Verstrekking van deze gegevens aan anderen  

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij persoonlijke basisgegevens ook doorgeven aan een derde par-
tij. Dit kan enkel gebeuren mits toestemming. Een aantal situaties verantwoordt deze doorgave (enkel de persoonlijke identiteitsgegevens): 

• Aanvragen van voordelen voor betrokkenen 

• Verzekeringsdoeleinden (indien verplicht) 

• Doorgeven van een begeleiding aan een andere dienst na overleg en instemming 
Los hiervan zullen wij geen persoonsgegevens aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 

https://www.privacycommission.be/nl
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Bewaartermijn  
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt 
verstrekt, namelijk in het kader van de deelname aan onze werking en de noden van een begeleidingssituatie. 
Na 5 jaar inactiviteit worden de persoonlijke gegevens verwijderd van digitale dragers of naar een anonieme registratie omgezet. Zij 
kunnen enkel bewaard blijven in een beschermd archief, dat enkel beschikbaar kan zijn voor informatieverstrekking aan de betrokke-
nen zelf of hun gemachtigden. 

 
Rechten – wat kan men aan ons vragen?  

Betrokkenen hebben steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens uit onze bestanden. Zij 
hebben ook het recht ons te vragen gegevens over te dragen aan henzelf of aan een andere gemachtigde. We kunnen vragen dat de 
betrokkenen zich identificeren voordat wij de gegevens overdragen aan die andere gemachtigden.  

 
Klachten 

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen de betrokkenen ons contacteren. Bij ontevredenheid over de manier 
waarop wij met de gegevens omgaan, kan men steeds contact opnemen met de Privacy commissie (https://
www.privacycommission.be/nl).   

 
Wijziging van deze verklaring  

Wereld-Delen kan deze verklaring steeds wijzigen. Dit zal via nieuwsbrief “Berichten” worden meegedeeld.  
 

Broechem, 10 november 2020 

 
 
Meer info? 

 
 
 

Via de trimestriële nieuwsbrief “Schakelen”,  
kunnen vrijwilligers, klanten en partners  
de activiteiten van onze werking volgen. 

Het jaarfeest voor vrijwilligers  
is de jaarlijkse ontmoeting   

van alle vrijwilligers uit alle werkingen.  
Men kan ons ook volgen op het web. 

 
 
 
Alle concrete info over het vrijwilligers-
werk, over verzekeringen, praktische for-
maliteiten, vergoedingen kan je krijgen op 
ons secretariaat. Een huishoudelijk regle-
ment waarin de werking veel uitdrukkelij-
ker staat uitgeschreven dan in deze bro-
chure kan je altijd vragen of raadplegen 
op onze website. 
Ook de contactgegevens van verantwoor-
delijken binnen de vzw worden jou graag 
bezorgd. 
Meer vragen? Stel ze ons! 

https://www.privacycommission.be/nl
https://www.privacycommission.be/nl
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Exemplaar voor de vrijwilliger 

Vrijwilligersovereenkomst 

Gasthuisstraat 19 2520 Ranst 

 

Tussen Wereld-Delen, vertegenwoordigd door ………………………………………………………………, enerzijds, 
 

en (naam en voornaam) ……………………………………………………………………………………………., anderzijds, 

 

die woont te (adres) ……………………………………………………………………. en verder vermeld wordt als 
“vrijwilliger”, is overeengekomen 

dat zij zullen samenwerken vanaf heden / (of datum:) ……………………….. 

waarbij de vrijwilliger optreedt in de deelwerking, taak, functie en plaats zoals vermeld in de infofiche, 

met als gemiddelde tijdsinvestering bij aanvang: ………uren per week / per maand 

De vrijwilliger heeft (aanduiden:) een actieve tewerkstelling naast het vrijwilligersengagement? JA / NEEN 

 

De begintaken werden besproken. De vrijwilliger zal zich houden aan de afgesproken dienstregeling, 
de gebruiken van de organisatie en de geplogenheden van de werkplaats. De opdracht kan in af-
spraak met één der coördinatoren wijzigen volgens concrete noden die voortvloeien uit het maat-
schappelijk doel van de organisatie, het projectverloop of de persoonlijke wensen van de vrijwilli-
ger. 

Deze verbintenis is geen arbeidsovereenkomst. Dit werk wordt onbezoldigd en onverplicht verleend. 
Personen met een vervangingsinkomen of medische ongeschiktheid zullen zich in orde stellen met de 
officiële reglementeringen op arbeid betreffende vrijwilligerswerk. De vereniging draagt daarbij geen 
verplichtingen inzake sociale zekerheid of de fiscale verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. Kosten-
vergoeding is mogelijk volgens de bepalingen in de interne nota. 

De vrijwilliger verklaart de vrijwilligersbrochure met de afspraken volgens de interne nota van de 
vereniging te hebben ontvangen. De vrijwilligersbrochure en nota zijn steeds opvraagbaar bij het secre-
tariaat. De vrijwilligersfiche werd besproken en ingevuld. Hij/zij neemt akte van de GDPR-verklaring 
(gegevensbescherming) van Wereld-Delen, die het gebruik van de meegedeelde informatie be-
schrijft. 

Organisatie en vrijwilliger nemen de inhoud en geest van de onthaalbrochure ter harte. De vrijwilli-
ger zal vernomen geheimen volgens de geheimhoudingsplicht bewaren. (Zie art. 458 en 458 bis 
SWB.) 

De organisatie sluit voor haar werking en haar vrijwilligers de nodige verzekeringspolissen af. De gege-
vens daarover en aansprakelijkheden werden besproken. De vrijwilliger verbindt er zich toe elk ongeval 
binnen de 24 uur te melden aan de organisatie. 

De organisatie zal het nodige doen opdat de vrijwilliger maximaal kan genieten van de faciliteiten die 
eventueel op de plaats van het vrijwilligerswerk door derden worden geboden. 

 

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

Tekenend voor akkoord, 

 

Voor Wereld-Delen: de vrijwilliger: 

 

 

(coördinator)  

Vzw Wereld-Delen / Recht en Welzijn, Nierlenderstraat 19 2520 Broechem  -* ON 0459 814 147 * RPR Antwerpen 
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Vrijwilligersovereenkomst 

Gasthuisstraat 19 2520 Ranst 

 

 
Tussen Wereld-Delen, vertegenwoordigd door ………………………………………………………………, enerzijds, 
 

en (naam en voornaam) ……………………………………………………………………………………………., anderzijds, 

 

die woont te (adres) ……………………………………………………………………. en verder vermeld wordt als 
“vrijwilliger”, is overeengekomen 

dat zij zullen samenwerken vanaf heden / (of datum:) ……………………….. 

waarbij de vrijwilliger optreedt in de deelwerking, taak, functie en plaats zoals vermeld in de infofiche, 

met als gemiddelde tijdsinvestering bij aanvang: ………uren per week / per maand 

De vrijwilliger heeft (aanduiden:) een actieve tewerkstelling naast het vrijwilligersengagement? JA / NEEN 

 

De begintaken werden besproken. De vrijwilliger zal zich houden aan de afgesproken dienstregeling, 
de gebruiken van de organisatie en de geplogenheden van de werkplaats. De opdracht kan in af-
spraak met één der coördinatoren wijzigen volgens concrete noden die voortvloeien uit het maat-
schappelijk doel van de organisatie, het projectverloop of de persoonlijke wensen van de vrijwilliger. 

Deze verbintenis is geen arbeidsovereenkomst. Dit werk wordt onbezoldigd en onverplicht verleend. 
Personen met een vervangingsinkomen of medische ongeschiktheid zullen zich in orde stellen met de 
officiële reglementeringen op arbeid betreffende vrijwilligerswerk. De vereniging draagt daarbij geen 
verplichtingen inzake sociale zekerheid of de fiscale verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. Kosten-
vergoeding is mogelijk volgens de bepalingen in de interne nota. 

De vrijwilliger verklaart de vrijwilligersbrochure met de afspraken volgens de interne nota van de 
vereniging te hebben ontvangen. De vrijwilligersbrochure en nota zijn steeds opvraagbaar bij het secre-
tariaat. De vrijwilligersfiche werd besproken en ingevuld. Hij/zij neemt akte van de GDPR-verklaring 
(gegevensbescherming) van Wereld-Delen, die het gebruik van de meegedeelde informatie be-
schrijft. 

Organisatie en vrijwilliger nemen de inhoud en geest van de onthaalbrochure ter harte. De vrijwilli-
ger zal vernomen geheimen volgens de geheimhoudingsplicht bewaren. (Zie art. 458 en 458 bis 
SWB.) 

De organisatie sluit voor haar werking en haar vrijwilligers de nodige verzekeringspolissen af. De gege-
vens daarover en aansprakelijkheden werden besproken. De vrijwilliger verbindt er zich toe elk ongeval 
binnen de 24 uur te melden aan de organisatie. 

De organisatie zal het nodige doen opdat de vrijwilliger maximaal kan genieten van de faciliteiten die 
eventueel op de plaats van het vrijwilligerswerk door derden worden geboden. 

 

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

Tekenend voor akkoord, 

 

Voor Wereld-Delen: de vrijwilliger: 

 

 

(coördinator) 

Vzw Wereld-Delen / Recht en Welzijn, Nierlenderstraat 19 2520 Broechem  -* ON 0459 814 147 * RPR Antwerpen 

Bestemd voor Wereld-Delen 
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Infofiche 
Als nieuwe vrijwilliger vertrouw je ons volgende informatie toe. Vul samen met de coördinator die jou 
onthaalt deze fiche zo volledig mogelijk in, en breng het secretariaat zo snel mogelijk op de hoogte van 
eventueel ontbrekende gegevens. De gegevens met een * zijn minimale gegevens voor een occasione-
le vrijwilliger: deze overdracht is voor hen een bewijs van overeenkomst. Voor vaste vrijwilligers is een 
ondertekende vrijwilligersovereenkomst verplicht. 

 

Vrijwilliger voor vaste  / occasionele (schrappen wat niet past) opdracht*. 

Aanspreektitel:  …………... 

Naam*: …………………………… Roepnaam: ………………………… Officiële voornaam*: …………………………… 

Adres*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: …………………………Woonplaats*: …………………………………………………………………………………….. 

Vrijwilligerstaak*: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contactgegevens*(1): telefoonnummer: …………………………… / gsm-nummer: ……………………………... 

         E-mailadres: ………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………… Rekeningnummer: ……………………………………………………………...… 

Beroep en opleiding: ……………………………………………………………………………………… 

In nood te verwittigen persoon met contactgegevens: ……………………………………………………………….. 

Ben jij op dit moment actief in een gewone werksituatie of geniet je een vervangingsinkomen? Licht 
toe(2): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indien je vervangingsinkomen geniet: aan welke instantie dien je dan desgevallend toelating te vragen 
om vrijwilligerswerk te mogen doen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Het vrijwilligerswerk zal plaatsvinden in volgende deelwerking (3): ……………………………………………… 

Nadere toelichting hierbij (taak / functie…): ………………………………………………………………………………… 

Waar zal je actief zijn als vrijwilliger? …………………………………………………………………………………………… 

Op welke datum vond het kennismakingsgesprek plaats? ……………………………………………………………… 

Indien voor jou van toepassing, bezorg ons volgende documenten: 
• Dit document mét ingevuld en ondertekende vrijwilligersovereenkomst 
• Een uittreksel uit het strafregister type 3 (“Verklaring goed gedrag en zeden - indien je bij ons 
zult actief zijn met minderjarigen) 
 

 

Datum: …………………………… 

Handtekeningen: 

 

 

   De coördinator    De vrijwilliger 
   (Naam en voornaam) 

 

(1): tenminste één van deze invullen— (2) Belangrijk voor de vrijwilligersverzekering—(3) Administratie, taalwerking, begeleidings-

werk, ontmoetingswerk, materiële dienstverlening of Noord-Zuidwerking 
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WELKOM BIJ WERELD-DELEN 

Jouw coördinator: …………………………………………………………………………………………….. 

Contact: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Januari 2021 


