Informatienota voor vrijwilligers jeugdhuis pagode
Nieuw Pagode vzw, met maatschappelijke zetel te 2970 - Schilde, Turnhoutsebaan 279, met als
ondernemingsnummer BE 0843.385.405.
1. Doelstelling van het jeugdhuis
Jongeren een ruimte bieden die stimuleert tot experimenteren. Via het vormen van netwerken, waarin
groepswerk en jongerencultuur centraal staan, zorgen voor verbondenheid tussen jongeren. Vanuit een
vertrouwen in jongeren, jongeren groeikansen geven door hen te stimuleren engagement op te nemen.
Op te komen voor een open, solidaire en sociale samenleving waarbij het gemeenschappelijk belang
boven het belang van het individu staat en waarbij de zelfredzaamheid van jongeren wordt bevorderd.
Hierdoor zal de vereniging een jeugdhuis oprichten en beheren en haar doelstellingen via recreatieve,
vormende, culturele, sociale, en sportieve activiteiten trachten te realiseren. Daarnaast kan de vzw alle
activiteiten ontplooien die bijdragen tot de wettelijke verwezenlijking van deze doelstellingen, met
inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de
opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende
doelstellingen.
2. Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld:
De vrijwilliger voert de volgende activiteiten uit voor het jeugdhuis:
Voorbeelden: instuifverantwoordelijke, onderhoud infrastructuur, beheren kassa, promotie voeren,
aankopen en bestellingen, verantwoordelijke animatie,…
3. Verzekeringen
3.1. Verplichte verzekeringen
- Het jeugdhuis heeft, overeenkomstig artikel 6 §1 van de wet van 3 juli 2005, een verzekering
afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers, uitgezonderd de
contractuele aansprakelijkheid.
661818900088 / IC Verzekeringen NV / Jaarlijks / franchise: 61.97€ / maximale dekking: 12 394.68€
Het jeugdhuis neemt de franchise voor haar rekening.
Het jeugdhuis is niet verzekerd voor toevertrouwde voorwerpen. Medewerkers die eigen voorwerpen
meebrengen, doen dat onder hun eigen verantwoordelijkheid.
3.2. Aanvullende verzekeringen
Het jeugdhuis heeft de volgende aanvullende verzekeringen afgesloten:
- Verzekering rechtsbijstand
1768478 / D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. / Jaarlijks / franchise: 350€ /
maximale dekking: 20 000€
3.3. Wijzigingen in de afgesloten verzekeringen
De wijzigingen aan de verzekeringscontracten met betrekking tot de franchise en de
maximale tussenkomst door de verzekering worden door de organisatie aan de vrijwilligers
meegedeeld via een affiche in de instuif
Ook het afsluiten van een tijdelijke verzekering wordt via dit kanaal meegedeeld.

4. Onkostenvergoedingen
4.1. Vrijwilligersvergoedingen
‘Het jeugdhuis betaalt de vrijwilliger geen vrijwilligersvergoeding’ of ‘Het jeugdhuis betaalt
een vrijwilligersvergoeding in volgende gevallen’:
Activiteiten (en bedrag*)
…………………………………………………..
……………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………
Voor de dagen dat de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding ontvangt kunnen er, uitgezonderd de
activiteiten vermeld in 4.2., geen andere kosten worden terugbetaald, tenzij deze eigen zijn aan
het jeugdhuis.
* Deze onkostenvergoeding voor vrijwilligers is niet hoger dan € 30,82 euro per dag en € 1232.92 euro
per jaar (1/1/2011)
4.4. Tussenkomst in het volgen van kadervorming
Vrijwilligers kunnen na akkoord van de raad van bestuur een cursus volgen.
- Het jeugdhuis betaalt het volledige inschrijvingsgeld terug.
Een combinatie met een kilometervergoeding of terugbetaling reiskosten is (niet) mogelijk.

5. Toepassing van artikel 458 Strafwet
Het beroepsgeheim is niet van toepassing op het jeugdhuis.

