Vrijwilligersovereenkomst
Vergeet de Kinderen Niet! vzw
Naast deze vrijwilligersovereenkomst wordt er ook een individuele afsprakennota
opgemaakt, besproken en meegegeven. Zowel de vrijwilliger als de organisatie tekenen voor
ontvangst en kennisname. Deze afsprakennota kan in de loop van de tijd, in samenspraak,
aangepast worden.
De vrijwilliger is niet gebonden door een arbeidsovereenkomst dan wel door deze
vrijwilligersovereenkomst. De rechten van de vrijwilliger zijn opgenomen in de wet van 3 juli 2005.
Meer info vind je in het beleidsplan van de Vlaamse Overheid (www.succesvolvrijwilligen.be).
Deze vrijwilligersovereenkomst bevat onder meer info over jouw statuut.

1. De organisatie
Naam : Vergeet de Kinderen Niet! vzw
Adres : Theodoor Vermijlenstraat 116
Gemeente : 9200 Dendermonde
Telefoonnummer : 0477 75 42 93
E-mail : info@vergeetdekinderenniet.be

2. Doelstelling
De vzw Vergeet de Kinderen Niet wil iets betekenen voor dakloze kinderen. En dus
organiseerden we in 2014 voor het eerst een Zomerkamp. Dit kamp werd in het leven
geroepen omdat we vonden dat ieder kind het recht heeft om deel te nemen aan
vrijetijdsactiviteiten ongeacht zijn of haar bijzondere leefomstandigheden.
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De praktijk leerde ons immers dat kinderen van dakloze ouders en kinderen van
ouders met een beperkt financieel inkomen vaak niet meetellen in onze maatschappij
en altijd op zichzelf aangewezen zijn.
Helaas start niet elk kind met hetzelfde rugzakje in het leven. Niet alleen tijdens ons
Zomerkamp maar vooral ook tijdens andere activiteiten willen we kansarme kinderen
op een speelse manier versterken. Zinvolle vrijetijdsactiviteiten zorgen immers voor
een betere cognitieve en sociale ontwikkeling van een kind. Voor ons verdient elk kind
het om gewoon kind te kunnen zijn. Door dakloze kinderen niet uit te sluiten geven we
hen niet alleen hun gevoel van eigenwaarde terug maar zorgen we er ook voor dat ze
kunnen opgroeien tot mondige volwassenen. Bovendien krijgen ze tijdens onze
activiteiten letterlijk de tijd om even te ontsnappen aan hun dagdagelijks leven op
straat. We willen deze kwetsbare groep kinderen niet alleen ondersteunen maar ook
versterken in hun groeiproces. Met als enige doel om ze te laten opgroeien tot
autonome en zelfbewuste volwassenen.
Tot slot zetten wij actief in voor het recht op onderwijs. Dit blijkt helaas nog geen
verworven recht te zijn voor ieder kind. En het zijn precies de kinderen die aan onze
activiteiten deelnemen die moeilijk op de schoolbanken geraken. Om hierin
verandering te brengen willen we de kinderen spelenderwijs in contact brengen met
het onderwijslandschap. Daarbij stellen we de gedachte van zelfontplooiing niet alleen
centraal, maar ijveren we er ook voor dat de meest kwetsbare groepen in onze
samenleving, zoals onder meer dakloze kinderen, de kans krijgen om zich op een
volwaardige manier te ontwikkelen.

3. Levensbeschouwelijke houding en visie
De vzw Vergeet de Kinderen Niet! werd in het licht van de Vrijzinnig & Humanistische
waarden opgericht. Daarbij stellen we de kracht van iedere mens niet alleen centraal
maar ijveren we er ook actief voor dat iedereen, waar ook ter wereld, mag zijn wie hij
of zij toevallig is. Van om het even welk geloof, van elk ras, en van alle strekkingen.

VDKN Vrijwilligersovereenkomst

Pagina 2 van 7

4. Juridisch statuut
De vzw Vergeet de Kinderen Niet! werd in november 2013 opgericht. En werd erkend
als Vereniging zonder Winstoogmerk onder het nummer 0542.405.687.

5. Verantwoordelijken van de organisatie
Yasmina El Boubkari - voorzitter
Lynn Brabants - ondervoorzitter
Chloé Conickx – penningmeester
Gaya Van Boven – secretaris

6. Te verwittigen in geval van een ongeval
El Boubkari Yasmina - voorzitter

7. De vrijwilliger:
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode & gemeente : ………………………………………………………….………………………………………….
Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………………………..
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………….

8. Contactpersonen in geval van nood.
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vrijwilligers die recht hebben op een uitkering via een ziekteverzekering, het
pensioenstelsel of de werkloosheid, moeten hun vrijwilligerswerk vooraf aangeven of
toelating vragen bij de bevoegde instanties.
Informatie hierover krijg je bij de Instelling die de uitkering betaalt.

9. Verzekeringen en waarborgen:
De verplichte burgerlijke aansprakelijkheid aangevuld met schade en rechtsbijstand
wordt voorzien. Alsook de lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilliger bij
ongeval tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg van en naar een
geplande activiteit.
Maatschappij: Aon Risk Solutions
Polisnummer: 7A87809
Waarborgen : burgerlijke aansprakelijkheid.

10. Aansprakelijkheid:
De vzw Vergeet de Kinderen Niet! is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger
aan derden veroorzaakt bij het uitvoeren van het afgesproken vrijwilligerswerk.
In het geval dat de vrijwilliger bij het uitvoeren van zijn of haar taak de organisatie of
derden schade toebrengt zal hij of zij enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van
een bewezen zware schuld. In geval van diefstal, geweldpleging of dronkenschap zal
de verzekering van de vzw niet tussenkomen.

11. Vergoedingen:
Het werk binnen de vzw Vergeet de Kinderen Niet! is 100% onbezoldigd. De vereniging
zal dus geen vergoeding betalen. Behalve de noodzakelijke kosten die gemaakt werden
in opdracht van de organisatie en waarvoor een onkostennota kan worden voorgelegd.
Deze onkosten zullen altijd worden teruggestort op de persoonlijke rekening van de
vrijwilliger :
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Rekeningnummer : ………………………………………………………………………………………………….
Op naam van : …………………………………………………………………………………………………………

12. Beroepsgeheim (zie ook nota belgium.be/justitie)
De vrijwilliger zal steeds zijn of haar opdracht uitvoeren met inachtneming van de
regels inzake discretie en beroepsgeheim. De vrijwilliger is gebonden door het
beroepsgeheim met betrekking tot alle informatie over gezondheid, sociale, familiale
en financiële toestand die hem of haar bekend zijn gekomen tijdens, voor of na de
uitvoering van zijn of haar vrijwillige activiteit.
(art 458 van het Strafwetboek beschrijft de geheimhoudingsplicht als volgt: ‘Geneesheren, heelkundigen, officieren van
gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van
geheimen die hen 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 geldboete van 100 EUR tot 500 EUR.)

De vereniging zal langs haar kans steeds alle informatie die ze van en over een vrijwilliger
verkrijgt, steeds vertrouwelijk behandelen.

13. Aard van het vrijwilligerswerk
o Begeleiding van (dag) activiteiten met kinderen die de vzw bereikt;
o Begeleiding van het vijfdaags Zomerkamp
o Logistieke taken
o Deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan overleg- en evaluatiemomenten
om onze werking in een positieve sfeer te laten evolueren.
In een persoonlijk gesprek worden de talenten van de vrijwilliger meestal
gedetecteerd en zullen we actief inzetten op deze talenten tijdens onze activiteiten.
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14. Afspraken
 Alle vrijwilligers zijn gelijkwaardig. We waarderen elke bijdrage.
 De vrijwilliger kan zich verenigen met de doelstellingen en de werkwijze van de
vereniging.
 De vrijwilliger zal zich op vrijwillige basis inzetten en ontvangt hiervoor geen
vergoeding.
 De vrijwilliger neemt in geval van spanningen of conflicten die verband houden
met de uitoefening van de opdracht contact op met de verantwoordelijke van de
vereniging.
 De vereniging verbindt er zich toe om ten behoeve van de vrijwilligers een
verzekering af te sluiten. De opdracht is gedekt door een verzekeringspolis
“burgerlijke aansprakelijkheid” voor lichamelijke en materiele schade.
 De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet, zware
fout of vaak voorkomende fout na herhaaldelijke waarschuwingen. Hij of zij zal
steeds ter goeder trouw handelen.
 De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen
de 24 uur te melden aan de verantwoordelijke van de vereniging.
 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Ze kan worden beëindigd
door opzegging van de vrijwilliger of van de vereniging. Indien de vrijwilliger door
ziekte, vakantie of andere omstandigheden langere tijd niet beschikbaar is, geef
hij of zij dat tijdig door aan de verantwoordelijke van de vereniging.
 De vereniging kan overgaan tot uitsluiting van de vrijwilliger in geval van :
o schending van het beroepsgeheim en/of de privacy van de doelgroep die
het bereikt
o het niet conform de doelstellingen van de vereniging handelen van de
vrijwilliger of als hij of zij activiteiten ontplooit die niet verenigbaar zijn
met de vereniging.
 De vrijwilliger bouwt mee aan een positief verhaal.
 De vrijwilliger ontving een visie & missie nota van de vereniging.
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15. Taken van de vrijwilliger
 ……………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………….

16. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger: heeft recht op informatie over haar/zijn activiteiten, afbakening van zijn
werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke
uitrusting en op discreet omgaan door de organisatie met haar/zijn persoonsgegevens
(conform de GDPR wetgeving).
De organisatie : heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger
met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de
afbakening van het activiteitsveld en de omgang met derden,
Datum
…………………………………………………………………………………………………………………..
Voor vzw Vergeet de Kinderen Niet
Handtekening

De vrijwilliger:
Handtekening

Naam
…………………………………………….
…………………………………………….

Naam
……………………………………………………
……………………………………………………
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