AFSPRAKENNOTA

Afspraken, rechten en plichten van de vrijwilliger en de organisatie

TUSSEN ENERZIJDS

EN ANDERZIJDS

Oranje, VZW, Oranje Jeugdwerk VZW en Oranje Meetjesland VZW
Peterseliestraat 100, 8000 Brugge - www.vrijetijdspunt.com
Vertegenwoordigd door coördinator vrijwilligers
verder genoemd ‘ORANJE’
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Oranje gaat voor jou als vrijwilliger steeds op zoek naar een taak en plaats die bij je passen: waar jouw verwachtingen, capaciteiten en persoonlijkheid, de verwachtingen van Oranje raken.
Als vrijwilliger verklaar je de doelstellingen van Oranje te onderschrijven, en zal je bij het uitvoeren van je taak de
visie mee uitdragen. Daarbij heb je respect voor de filosofische, politieke en religieuze overtuiging van de mensen
uit onze doelgroep. Meer info over werken als vrijwilliger in Oranje alsook over de missie en visie van Oranje vind
je in ons infoboekje en op www.oranje.be.
We spreken van een goede samenwerking als er een meerwaarde is voor de cliënt, de organisatie en medewerkst
alsook voor de vrijwilliger. Centraal in deze driehoek staat een constante dialoog in een open en eerlijke sfeer.
Niet enkel in het begin, maar ook als je langer meewerkt. In het begin starten we daarom met een ‘proefperiode’
waar je als vrijwilliger kan proeven van het vrijwilligerswerk en Oranje van jou als vrijwilliger.
VORMING EN
INSPRAAK

In Oranje is inspraak en participatie van vrijwilligers van erg groot belang. Op die manier krijg je de kans om echt
mee te bouwen aan Oranje als beweging. Ook de vrijwilligerswerking zélf staat ten allen tijde open voor evolutie
en verbetering. Ook vorming heeft een belangrijke plaats in Oranje. We vinden het belangrijk dat vrijwilligers hun
kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen met het oog op het verbeteren van de (samen)werking. Minstens één
maal per jaar wordt elke vrijwilliger op een vormings- en/of ontmoetingsmoment uitgenodigd.

VERZEKERING

Je bent tijdens het vrijwilligerswerk en op de weg van en naar het werk, beschermd tegen een aantal risico’s.
Hiertoe zijn een verzekering lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand afgesloten.
Dit in overeenstemming met artikel 9 van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene bepalingenen die van toepassing zijn op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de
organisaties met ingebouwd vrijwilligerswerk van 26 februari 2010. Bij kosten voorgeneeskundige verzorging en
aanverwante kosten zijn de eerste 50 euro per vrijwilliger en per ongeval niet verzekerd.

ONKOSTEN
VERGOEDING

Vrijwilligers Oranje algemeen: Als vrijwilliger kan je voor alle activiteiten een vergoeding aanvragen voor de onkosten die je maakt om je te verplaatsen van en naar je vrijwilligerswerk. Dus enkel als je met de wagen komt (0,15
euro per afgelegde kilometer, met een maximimum van 7,5 euro) of met het openbaar vervoer (terugbetaling van
de gemaakte kost, met een maximum van 7.5 euro). Per vrijwilliger bepalen we het vast woon-werk traject op
Routenet en gebruikers van het openbaar vervoer bewaren best hun ticket als bewijsstuk.
Vrijwilligers Speelplein en volt: Vergoeding wordt bepaald door het behaalde animatorenattest, alsook door de
provincie waar men vrijwilligerswerk uitvoert.

AAN- EN
AFWEZIGHEID

Je verklaart de gemaakte afspraken na te komen. Bij ziekte, verhindering en afwezigheid door verlof laat de
vrijwilliger dit tijdig op voorhand weten aan de aanspreekfiguur.

GEHEIMHOUDINGS
PLICHT
GEBRUIK VAN
MIDDELEN

BEËINDIGING
VAN DE
SAMENWERKING

Als vrijwilliger kom je in contact met heel wat persoonlijke info over cliënten. Daarom ben je gebonden aan de
geheimhoudings- en discretieplicht. Meer info hierover vind je in de infobrochure.
Wie alcohol gebruikt voor of tijdens zijn vrijwilligerswerk, kan zijn of haar taak niet naar behoren opnemen. Dit
beschouwen wij dan ook als een zware fout, waardoor we de samenwerking kunnen beëindigen. Hetzelfde geldt
voor drugsbezit, -gebruik of dealen. Echter wanneer er tijdens feestelijkheden of ontmoetingsmomenten aanleiding is om een glaasje te drinken, kan dit gerust.
Door de vrijwilliger: je kan op elk moment de samenwerking beëindigen door dit te melden aan de vrijwilligerscoach en de aanspreekfiguur. We vragen de beëindiging van het engagement tijdig te melden zodat hier rekening
kan mee gehouden worden in de dienst.
Door Oranje: Oranje kan de samenwerking beëindigen als hiertoe voldoende gegronde reden bestaat, bv niet
naleven van de gemaakte afspraken, bedrog, het ingaan tegen de visie en principes van Oranje en de vrijwilligerswerking, …. Deze beslissing wordt genomen in onderling overleg en zal in een gesprek aan de vrijwilliger worden
meegedeeld.

VERVOERS
OPDRACHTEN

VERKEERSBOETE

BEELDMATERIAAL

STRAFREGISTER

GEZONDHEIDS
TOESTAND

Vervoer in opdracht (met of zonder inzittenden) gebeurt steeds met het wagenpark van Oranje.
Vooraleer je in een wagen stapt:
1. breng je je vrijwilligerscoach op de hoogte als je gezondheidstoestand rijden niet zou toelaten;
2. bezorg je ter aanvulling van je dossier, een kopie van je geldig rijbewijs aan je vrijwilligerscoach;
3. maak je een proefrit met een medewerker ter kennismaking met het wagenpark van Oranje.
Wij vragen om de verkeerswet ten allen tijde te respecteren en daarom wordt een verkeersboete opgelopen
tijdens een vervoersopdracht voor Oranje, altijd in rekening gebracht van de vrijwilliger.
Als je niet akkoord bent dat foto’s en bewegende beelden van jou als vrijwilliger
gebruikt worden voor publicaties van Oranje, laat je dit weten aan de vrijwilligerscoach.
Vrijwilligers mogen geen foto’s van kinderen/jongeren op sociale media plaatsen.
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De vrijwilliger brengt de vrijwilligerscoach op de hoogte als hij geen blanco strafregister heeft. Niet enkel bij het
begin van het vrijwilligerswerk, maar ook als hij al langer aan de slag is. Als dit het geval is, is er namelijk een
mogelijkheid dat hij niet overal aan de slag kan, bijvoorbeeld bij het begeleiden van minderjarigen, ... Dit wordt
situatie per situatie bekeken.
De vrijwilliger brengt de vrijwilligerscoach op de hoogte als er bepaalde zaken mbt zijn gezondheid zijn die belemmerend zouden kunnen zijn voor het uitvoeren van zijn vrijwilligerswerk (vb heffen en tillen, vervoersopdrachten,
duwen van rolwagens, ...) .

woon-werktraject in km

Taak
Duur

WEL

onbepaalde duur

frequentie

Vrijetijdspunt

telefoon

			

adres Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Dimi Haezebrouck

mail vrijetijdspunt@oranje.be

050 47 25 90

Werking
Ik verklaar de afsprakennota ontvangen te hebben en toegelicht gekregen.
Vrijwilliger,
voor gelezen en goedgekeurd

Medewerker Vrijetijdspunt

Coördinator Vrijetijdspunt
Dimi Haezebrouck
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Opgemaakt in 2 exemplaren: 1 voor de vrijwilliger, 1 voor de vrijwilligerscoach

