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1. Alles wat je moet weten: wat is 

vrijwilligerswerk 

Een definitie:  

“Vrijwilligerswerk is een activiteit met onverplicht karakter ten behoeve van 
anderen of van de samenleving die onbezoldigd in min of meer georganiseerd 
verband wordt verricht door een natuurlijk persoon (de vrijwilliger).“ 
(Vrijwilligerswerk de wet, Praktische vragen en antwoorden. P 8-11 – Koning 
Boudewijnstichting) 

Een vertaling: 

 Een activiteit: Je doet iets in het jeugdcentrum. Zeg maar tappen, 
koken of iets organiseren. En je doet dat voor anderen of de 
samenleving in het algemeen. 

 Onverplicht karakter: Je doet iets gratis en voor niks, zonder dat 
iemand jou dat oplegt. Bij een stage is dat bijvoorbeeld wel het geval. 
Weet wel dat we op je rekenen als je toezegt. 

 Ten behoeve van anderen of van de samenleving: veel woorden om 
te zeggen dat het voor een ander is. Als je een fuif organiseert doe je 
dat voor de pret en niet voor je eigen portefeuille. 

 Onbezoldigd: Geen centjes in ruil, wel eeuwig en drie dagen dank. En 
drankbonnetjes, soms een maaltijd en sowieso kei veel vriendschap. 

 In georganiseerd verband: Den Eglantier is een vzw met een raad van 
bestuur, een algemene vergadering en beroepskrachten. Dus goed 
georganiseerd. Een vzw is wat je noemt een rechtspersoon. 

 Door een natuurlijke persoon: Door een mens van vlees en bloed. 
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2. Jij bent belangrijk 

In de organisatie 

Want je bent een hoofdrolspeler. Jij maakt samen met de andere vrijwilligers 
Den Eglantier. Of dat nu gaat over de programmatie, het beleid of de keuze 
van het bier. Jij bent belangrijk en we zetten je graag op weg in onze 
werkgroepen. Een beetje zelfontplooiing misstaat op geen enkel CV. We 
maken samen een open jeugdcentrum voor en door jongeren. 

Dus ondersteunen we je 

Alleen hoef je het niet te doen. Een hele ploeg vrijwilligers vangt je op en 
beroepskrachten staan voor je klaar. Gewoon aangeven waar je interesses 
liggen en klaar is Kees. Experimenteren, onderzoeken en op je bek gaan moet 
allemaal kunnen. We staan open voor je ideeën. Je hebt hier plezier en 
ondertussen leer je nieuwe dingen. Daar zijn we graag je gids in. We gaan op 
vrijwilligersweekend of zetten je op weg naar het vormingsaanbod van 
bijvoorbeeld Formaat. 

Actie 

Vrijwillig is niet vrijblijvend. Je hebt je geëngageerd. Lang of kort. Regeltjes 

zijn er altijd en we gaan uit van respect in alles wat we doen. Tijdens 

activiteiten is er een dagverantwoordelijke. Zo ontploft de boel hopelijk niet. 

Organiseer je een activiteit? Dan heb jij de touwtjes in handen. Nu al stress? 

Niet nodig. Uiteraard word je daarin geholpen. 

Helpende handen vragen we op de meest efficiënte manier. Liefst persoonlijk 

face to face of per telefoon en mail. We zijn ook allemaal actief op Facebook 

in groepen per werkgroep. Regelmatig is er een nieuwsbrief. Op de website is 

er een vrijwilligerspagina. Hier vind je verslagen en nuttige info: draaiboeken 

bijvoorbeeld. 

Er kunnen er niet genoeg zijn 

Nieuwe vrijwilligers aantrekken is altijd een prioriteit. Zonder vrijwilligers 

geen jeugdcentrum. Nieuw volk betekent nieuwe ideeën en zo blijven we bij 

de pinken. Dus werken we er actief aan. Constant. Samen met jou. 
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Onthaal is heel belangrijk. Je thuis voelen, deel uitmaken van de groep. Daar 

is oog voor. 

Dus houden we je b(l)ij 

Antwerpen is een mooie stad. Een drukke ook, met veel te beleven. Dus zijn 

engagementen vandaag iets korter dan pakweg 30 jaar geleden. De kunst is 

om jou geboeid te houden. We doen dat grotendeels door de inhoud aan 

jullie te geven. Dat is jullie ding. Dat geeft de authentieke identiteit aan het 

jeugdcentrum. Nog voordelen? 

 Voldoening: iemand horen zeggen dat de avond geslaagd was. 

 Sociale contacten en vriendschappen: nooit alleen. 

 Voordelen: drankbonnen, gratis toegang, iets bij leren. Af en toe eens 

iets om te eten, een trui of een T-shirt. 

 Vrijwilligersactiviteiten: een BBQ, op weekend gaan, kroegentochten. 

Ga je na een tijdje op vrijwilligerspensioen? Ook uitstroom is belangrijk en 

verdient aandacht. Een nummertje ben je hier nooit. Je wordt waardig 

uitgezwaaid. 
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3. Wat te verwachten  
bij een ongelukje, diefstal, vandalisme 

Simpel: je bent verzekerd tegen brokken aan jezelf en voor burgerlijke 

aansprakelijkheid. We zien je graag in een stuk. Toch iets voor? Dan trek je de 

medische kosten terug via onze verzekering lichamelijke ongevallen. Stap je 

in het bestuur? Dan ben je zelfs verzekerd tegen overlijden en invaliditeit.  

Burgerlijke aansprakelijkheid? Je bent gedekt wanneer je een foutje maakt en 

er iemand bij getroffen wordt. Toch zijn er een paar uitzonderingen: 

 Een herhaalde lichte fout: een fout komt eerder gewoonlijk dan 

toevallig voor. 

 Een grove fout: Het gaat om een ernstige fout en je weet – of zou 

toch moeten weten- dat het een zware fout is. 

 Bedrog: er is kwaad opzet in het spel. Vandalisme en diefstal. Je staat 

er alleen voor. Alleen het Belgische strafrecht is in zo’n geval van 

toepassing. 

 

4. Op een rijtje: huisregels 
 

 Drank: Op het moment dat je een taak uitvoert zoals tappen krijg je 

een aantal jetons. Tijdens vergaderingen is er een voordeliger tarief. 

50 cent of een jeton voor frisdranken, fruitsappen en pils. 60 cent of 

een jeton voor De Koninck, kriek en wijn. Een euro of twee jetons 

voor zware bieren. Ben je er puur voor de ontspanning? Dan betaal je 

zoals iedere andere bezoeker. 

 Roken gebeurt buiten. Bekers en glazen blijven binnen. Dat is 

aangenamer voor de buren en degene die moet opkuisen. 

 Je zet niemand in ’t zak. Als je iets belooft, voer je dat uit. 

 Je gedraagt je: tijdens een shift ben je verantwoordelijk. Je drinkt niet 

overdreven te veel en je gebruikt geen drugs. Diefstal en vandalisme 
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zijn vanzelfsprekend uit den boze. Kleuren doe je in je vrije tijd, maar 

niet op onze muren. Elke zware overtreding nemen we ernstig. 

 Er is een toogreglement. En ook sorteren van leeggoed is niet 

moeilijk. De ‘how to’ vind je aan de toog. 

 Tijdens een café avond willen mensen met elkaar praten, niet per se 

dansen. Daar dienen fuiven voor. Muziek staat op conversatie-

niveau. Tijdens fuiven gebruiken we de fuifinstallatie. Die is afgesteld 

op een geluidsniveau waar de buren mee akkoord zijn. Live 

optredens stoppen ten laatste om 23u. Zo vermijden we bezoek van 

de politie. 

 Opruimen, vervelend maar niet moeilijk. Onthoud: vele handen 

maken licht werk. 

- Laat het P.A kot proper achter. Al het materiaal heeft zijn plaats.  

- Soigneer de toog. Afwassen en droogwrijven dus. Spoel de 

glazen, laat de wasbakken leeglopen en spoel ze om. Natte 

handdoeken en vaatdoekjes hang je te drogen in de keuken.  

- Ruim de keuken op na gebruik. We zijn allergisch aan 

aangekoekte vaat. 

- Er is een poetsvrouw. Ze komt op maandag. Respecteer haar en 

de gebruikers die na je komen. Wordt er gemorst tijdens een 

activiteit of is de zaal echt vuil door bijvoorbeeld regenweer? Van 

zwabberen ga je niet dood en het duurt niet lang. 

- Zet alles terug op zijn plaats. 

- Raap buiten zwerfvuil en peuken op. 

 Sluit juist af. Zet geluidsinstallatie en versterkers uit. Doof alle lichten. 

Contoleer of wc’s en backstage leeg zijn. Sluit alle buitendeuren. 

controleer de nooddeuren en de backstage en doe alle deurhendels 

naar beneden. Draai de sleutel van de inkomdeuren twee keer in het 

slot en laat de sleutel achter op de afgesproken plaats.  
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