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vrijwilligersovereenkomst
Tussen ondergetekenden

Bond zonder Naam Cultuur vzw, hierna "Bond zonder Naam" genoemd,
met maatschappelijke zetel Sint-Jacobsmarkt 39 te 2000 Antwerpen, 
hier vertegenwoordigd door Kristine Beckers, vrijwilligerscoach,

en 

De vrijwilliger die zich voor Oewist Belcirkels aanmeldt via webformulier

hierna “de vrijwilliger” genoemd,
wordt het volgende overeengekomen: 

Artikel 1 Bond zonder Naam aanvaardt het werk van de vrijwilliger in het kader van een
vrijwilligersactiviteit.

De overeenkomst houdt in dat de vrijwilliger vrijblijvend, belangeloos en zonder enige verplichting, maar 
wel in samenspraak met BZN, volgende vrijwilligersactiviteiten kan verrichten:

De taak omschrijving: 

Jij bent het anker van een belcirkel. Een anker staat symbool voor hoop, voor rust, voor vertrouwen. Het 
is een houvast. Als anker voor een belcirkel bij Bond zonder Naam, heb jij voeling met de waarden van 
onze organisatie. Je maakt het verschil door je glimlach op je gezicht tijdens het telefoneren en door je 
empathisch luisteren. Jij bent het aanspreekpunt binnen de cirkel, jij bent het begin van de cirkel alsook 
degene die toeziet op een succesvolle voltooiing van de cirkel. Jij maakt de cirkel rond. Hiermee bewaak 
jij de veiligheid van jouw cirkel. We verwachten van jou dat je begin en einde bent van de cirkel, voeling 
houdt met je groep, feedback geeft aan BZN over het functioneren van jouw cirkel, en de draad 
opneemt mocht er een onderbreking zijn in jouw cirkel. Jouw glimlach en empathisch luisteren alsook 
creatief omgaan met gespreksonderwerpen zijn persoonlijke talenten die je kan inzetten.
Ook verwachten we dat je je aanmeldt bij de facebook groep BZN Belcirkel Vrijwilligers. We gebruiken 
dit platform om tips te geven aan elkaar, om zaken mee te delen, en in geval van nood andere 
vrijwilligers op te roepen om een groep even over te nemen. 

De vrijwilliger verklaart zich bereid indien nodig aanpassingen aan te laten brengen aan de hem/haar 
toevertrouwde taken. Deze aanpassingen gebeuren door de vrijwilliger of op vraag van Bond zonder 
Naam, steeds op basis van wederzijds overleg. De vrijwilliger houdt zich aan de regels, doelstellingen en 
afspraken die gelden binnen de organisatie.

Artikel 2 Tijdsschema
De vrijwilliger verbindt zich ertoe per belcirkel waar hij/zij anker is, wekelijks de cirkel te starten en te 
eindigen, alsook in te springen in geval er vragen komen van de deelnemers. De vrijwilliger is volledig vrij 
om zelf zijn/haar tijdsinvulling betreffende de belcirkels zelf te kiezen, maar voor het goede verloop van 
de activiteiten zal hij/zij Bond zonder Naam wel zo snel mogelijk verwittigen van de voorgenomen 
wijzigingen alsook van eventuele verhinderingen (ziekte, vakantie, …). In dit laatste geval zal Bond zonder 
Naam de keuze en de mogelijkheid hebben om eventueel te voorzien in een vervanger. Bond zonder 
Naam zal geen druk uitoefenen op de vrijwilliger om meer dan de afgesproken tijd te investeren.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst is van bij de vrijwilliger thuis. Wij raden aan om via WIFI 
kosteloos te telefoneren. 
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Artikel 3 De uitvoering van de vrijwilligersactiviteit gebeurt zonder enige verplichting of gezag vanwege de
organisatie en geeft bijgevolg ook geen aanleiding tot enige bezoldiging.

In de loop van de uitvoering van deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik 
stilzwijgend omgevormd worden tot een arbeidsovereenkomst.

De organisatie heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting i.v.m. de socialezekerheidsreglementering en 
fiscale regelgeving.

Artikel 4 De vrijwilliger is op de hoogte van de inhoud van de informatieve nota van de organisatie (te
verkrijgen via belcirkels@bzn.be). 

Artikel 5 De vrijwilliger aanvaardt zich te gedragen naar de bepalingen van het huishoudelijk reglement die
onontbeerlijk zijn voor de goede werking van BZN en die zijn ingegeven door veiligheidsoverwegingen.

Artikel 6 De vrijwilliger brengt de bevoegde instantie op de hoogte van zijn vrijwilligersactiviteiten om, zo
nodig, voorafgaandelijk een toestemming te verkrijgen alvorens te starten met de vrijwilligersactiviteiten.

Hiermee wordt o.a. bedoeld :
- de RVA als de vrijwilliger werkloosheidsuitkeringen geniet
- het ziekenfonds als de vrijwilliger ziekte- of invaliditeitsuitkeringen geniet
- het OCMW als de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt
Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 7 Beëindiging van de verbintenis.
De vrijwilliger kan de verbintenis beëindigen als hij/zij de verantwoordelijke van de organisatie op 
voorhand verwittigt. De organisatie kan de verbintenis beëindigen als de afspraken niet worden nageleefd.

Datum: De feitelijke datum van verzending van het webformulier

Naam verantwoordelijke: Kristine Beckers Naam vrijwilliger: zoals meegedeeld op webformulier




