REGLEMENT
KOSTENVERGOEDING VRIJWILLIGERS

Art. 1: De algemene bepalingen zijn ook hier geldig (conform de ministeriële omzendbrief in
verband met vrijwilligerswerk).
Art. 2:
Dit reglement beoogt het vergoeden van kosten van de vrijwilligers in de jeugdwerkvormen:
speelpleinwerkingen, de vakantiewerking jeugd sport en spel, workshops, kinderfestival Joy Joy,
en soortgelijke gemeentelijke en niet-gemeentelijke initiatieven. Het heeft geenszins de bedoeling
contractuele loon- of wedde bepalingen te subsidiëren van personeel en/of jobstudenten.
Doelgroep
Art. 3:
Onder speelpleinwerking wordt verstaan elk privé of gemeentelijk initiatief, erkend als dusdanig
door de jeugdraad of jeugddienst. Deze werkingen brengen op een actieve, speelse en creatieve
wijze kinderanimatie op meerdere weekdagen tijdens schoolvakanties. Kinderen kunnen vrij en
zonder lidmaatschap deelnemen aan de geboden activiteiten.
Onder jeugd, sport en spel, workshops, kinderfestival Joy-Joy, enz… worden die activiteiten
gerekend die ontplooid worden door de jeugddienst.
Onder soortgelijke gemeentelijke en niet-gemeentelijke initiatieven worden initiatieven verstaan,
nauw aansluitend met het voorgaande, en erkend als dusdanig door de jeugddienst en/of
jeugdraad.
Art. 4: Onder vrijwilliger wordt verstaan:
• elke jongere, vanaf 16 jaar, die een begeleidende rol vervult op één van de
bovenstaande initiatieven;
• hij/zij zet zich op een actieve manier in voor de kinder- en/of jongerenanimatie op dat
ogenblik;
• hij/zij is schoolgaand of -verlatend en sluit een overeenkomst af met het inrichtend
initiatief.
Procedure
Art. 5:
De aanvraag moet door het jeugdwerkinitiatief of de jongere op de daarvoor voorziene
formulieren worden ingediend. De uitbetaling gebeurt door storting op de rekeningnummers van
de vrijwilligers.
Art. 6: De kostenvergoedingen worden als volgt bepaald:
Maximum 32,71 EUR/dag met een maximum van 1.308,38 EUR op jaarbasis. (jaarlijkse
aanpassing aan de index.)
Art. 7: De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst door de jeugddienst. De
betoelaging wordt verleend zolang er voldoende krediet is.

AANVRAAGFORMULIER
KOSTENVERGOEDING VRIJWILLIGERS

Tussen jeugddienst, vertegenwoordigd door...........................................................................
................................................................................................................................................. en
..............................................................................................................................................................
(naam, adres en geboortedatum van de vrijwilliger) wordt afgesproken wat volgt:
Artikel 1
De jeugddienst schakelt de vrijwilliger in voor de volgende opdracht ...........................................
........................................................................................................................................................
(omschrijving van de aard van de activiteit en de gevraagde inzet).
De opdracht vangt aan op ....................................... en eindigt op ......................................
De plaats van de uitvoering van de opdracht is ...................................................................
Artikel 2
De jeugddienst begeleidt de vrijwilliger in zijn opdracht.
De vrijwilliger moet de jeugddienst onmiddellijk verwittigen bij afwezigheid. Hij of zij kan te allen
tijde zijn of haar medewerking beëindigen door mededeling aan de jeugddienst. Hij of zij zal
vermijden daarbij ernstige schade toe te brengen aan de werking.
Artikel 3
De jeugddienst kan de samenwerking beëindigen indien daartoe ernstige redenen bestaan. Dit
gebeurt met een gemotiveerde brief en na overleg met het diensthoofd.
Artikel 4
De vrijwilliger onderschrijft de doelstellingen van het initiatief. De vrijwilliger respecteert het
beroepsgeheim en de filosofische, politieke en religieuze overtuiging van de personen waarmee
hij voor zijn opdracht in aanraking komt.
Artikel 5
De jeugddienst verzekert de vrijwilliger voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor
arbeidsongevallen tijdens de uitvoering van de opdracht of op weg van en naar de opdracht.
Artikel 6
De jeugddienst vergoedt de door de vrijwilliger gemaakte kosten verbonden aan de opdracht via
het rekeningnummer:..........................................................................................
Artikel 7
De jeugddienst geeft de vrijwilliger inzage in het huishoudelijk reglement, de voor hem of haar
geldende verzekeringen enz.
Artikel 8
De jeugddienst garandeert de vrijwilliger op inspraak.
In tweevoud opgemaakt te Sint-Truiden op ...................................................................................
waarvan één exemplaar voor beide partijen.

Namens de jeugddienst

Namens de vrijwilliger

