Afsprakennota
Winterspeeltuin
Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

1. Organisatie
Jeugdcentrum Vleugel F is de thuisbasis van de jeugddienst van Leuven. We ondersteunen jeugdwerkingen en –
verenigingen en werken aan het Leuvense jeugdbeleid. We organiseren ook activiteiten voor kleuters, kinderen,
tieners en jongeren.
Naam

vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven

Adres

Brusselsestraat 61A

Tel.nr

016 27 27 50

e-mail

jeugddienst@leuven.be

Maandag: telefonisch bereikbaar
Dinsdag: 12.00 tot 16.30 uur
Openingsuren Woensdag: 9.00 tot 16.30 uur
Donderdag: 12.00 tot 19.00 uur
Vrijdag: 9.00 tot 16.30 uur
Gesloten in het weekend en op feestdagen
Juridisch
Vereniging zonder winstoogmerk
statuut
2. De missie
Het stedelijk jeugdcentrum Vleugel F heeft als doel van Leuven een jeugdvriendelijke stad te maken, waar kinderen en
jongeren zichzelf kunnen zijn. Het kinderrechtenverdrag is het uitgangspunt van onze werking. We beschouwen
kinderen en jongeren als volwaardige burgers.
Het jeugdcentrum voert daarom samen met kinderen en jongeren een progressief beleid.
Wij willen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hen fysieke ruimte en een plaats bieden binnen de stad;
ontwikkelingsruimte, kansen en mogelijkheden creëren voor hen;
werken aan een positieve beeldvorming over hen;
verenigingen, organisaties en diensten ondersteunen die op hen een impact hebben;
zelf activiteiten voor hen opzetten;
hen als actieve burgers betrekken en aanspreken;
hun belangen behartigen bij het beleid.

Om deze doelstellingen te realiseren willen wij een rol opnemen binnen de verschillende netwerken.
Het is onze ambitie om het jeugdcentrum uit te bouwen tot een laagdrempelige, deskundige en
creatieve organisatie.

3. Contactpersonen Winterspeeltuin
Jef Lemmens jef.lemmens@leuven.be, 016 27 27 60 of 0498 52 79 18 (enkel op gsm tijdens winterspeeltuin).
Sanne De Smet sanne.desmet@leuven.be, 016 27 27 75 of 0492 15 13 91.
4. Verzekeringen
Vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven sloot bij verzekeringsmaatschappij Ethias een verplichte verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en een aanvullende verzekering lichamelijke ongevallen af voor jou, als vrijwilliger. Deze
verzekeringen gelden op weg van en naar en tijdens je vrijwilligerswerk.
Vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven is niet verzekerd voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
5. Vergoedingen
Vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven past verschillende forfaitaire kostenvergoedingssystemen toe, afhankelijk van jouw
vrijwillige taak binnen onze vzw (zie bijlage).
6. Aansprakelijkheid
Vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven is aansprakelijk voor de schade die jij als vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het
uitvoeren van je vrijwilligerswerk.
Je bent zelf aansprakelijk als je tijdens het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent door bedrog, een
zware fout of bij herhaaldelijke kleine fouten.
7. Rechten en plichten









Als vrijwilliger heb je geheimhoudingsplicht: je moet discreet omgaan met informatie die je binnen vzw
Stedelijk Jeugdwerk Leuven krijgt, bijvoorbeeld over personeelsleden, collega vrijwilligers, de interne keuken
van het jeugdcentrum, kinderen en ouders.
Wij, van onze kant, behandelen alle informatie die we van en over vrijwilligers verkrijgen als vertrouwelijk.
We verwachten van jou als vrijwilliger dat je de missie en visie van de jeugddienst onderschrijft en hanteert
tijdens je vrijwilligerswerk. In onze missie is respect een basiswaarde: voor kinderen en jongeren en hun
ouders, voor de beroepskrachten, voor andere vrijwilligers en voor derden met wie je in contact komt …
ongeacht hun huidskleur, nationaliteit, taal, geslacht of handicap.
Gebruik geen alcohol of andere drugs tijdens je vrijwilligerswerk, je hebt immers een voorbeeldfunctie.
We vragen van jou een loyale houding t.o.v. vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven. Als vrijwilliger heb je nog andere
rechten en plichten. Deze zijn afhankelijk van je functie of taak en van de werking waarin je actief bent. Je vindt
ze terug in bijlage.
Wanneer je ziek bent of een ongeval hebt, verwittig je zo snel mogelijk de verantwoordelijke.
Als vrijwilliger heb je recht op inspraak en vorming.

Zowel jij als vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven



houdt zich aan de onderlinge afspraken en respecteert de afbakening van het activiteitsveld en de werktijden;
kan afzien van een verdere samenwerking. Je kan altijd je medewerking beëindigen aan de hand van een
mededeling aan de verantwoordelijke, maar moet vermijden om hierdoor ernstige schade toe te brengen aan de
werking. Vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven kan de samenwerking beëindigen als daar ernstige redenen voor
bestaan. Dit gebeurt met een gemotiveerde brief en na overleg met de verantwoordelijke.

Winterspeeltuin
1. Winterspeeltuin
Tijdens de kerstvakantie, van 26 december tot en met 30 december, organiseert jeugdcentrum
Vleugel F de winterspeeltuin voor kinderen vanaf 3 jaar. De Brabanthal wordt vijf dagen lang
omgetoverd in een speelparadijs met springkastelen, glijbanen, hindernissenparcours,
kermisattracties, speelhuisjes...
2. Vergoeding
Tijdens de winterspeeltuin krijgt iedereen een vrijwilligersvergoeding. Als animator bij de
attracties en aan de catering krijg je een vergoeding van 28 euro per dag. Iedere dag zoeken we
ook 4 hoofdanimatoren (3 x attracties, 1 x catering). Zij krijgen een vergoeding van 34 euro per
dag.
Als extraatje krijg je een winterspeeltuin T-shirt, en ‘s middags een broodje en een drankje.
We geven de voorkeur aan animatoren die gedurende de hele periode kunnen komen helpen.
Controleer zelf je gegevens en rekeningnummer zodat we je tijdig kunnen uitbetalen.
Kan je onverwachts toch niet komen zorg dat zelf voor vervanging en laat je ploeg niet in de
steek.
Elke dag moet je jezelf aanmelden als je toekomt zo weten we of je aanwezig bent en of je voor
die dag een vergoeding krijgt. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor.
3. Afspraken
- Elke dag is er een briefing met je hoofdanimator over afspraken, veiligheidsplan, taken…
- Tijdens de winterspeeltuin zijn gsm’s niet toegelaten. Je kan ze veilig achterlaten in het
secretariaat.
- Je draagt het Winterspeeltuin T-shirt gedurende de hele periode dat je aanwezig bent. Zo ben
je herkenbaar voor ouders.
- Je krijgt 2 broodjes en 2 drankjes van 0.5 liter. De eetpauzes worden geregeld met de
hoofdanimator. Je laat nooit je attractie alleen.
- Rokers gaan niet roken zonder dit te bespreken met de hoofdanimator. Roken binnen in de
Brabanthal is verboden.
- Er wordt geen alcohol gedronken.
- Tijdens de dag wordt er niet gegeten van de lekkernijen, ’s avonds is er tijd genoeg. Als je ’s
avonds iets wil snoepen kan dat tegen betaling.
- Zorg dat de veiligheid van kinderen voorop staat.

4. Dagindeling
21 december opbouw van 9.00 tot ongeveer 17.00 uur
22 december opbouw van 9.00 tot uiterlijk 15.00 uur
26 december van 8.30 tot 19.30 uur
27 december van 9.00 tot 19.30 uur
28 december van 9.00 tot 19.30 uur
29 december van 9.00 tot 19.30 uur
30 december van 9.00 tot 19.30 uur
30 december afbraak van 18.00 tot ongeveer 23.30 uur
5. Contactgegevens
Voor vragen over de Winterspeeltuin kan je terecht bij Jef Lemmens en Sanne De Smet.
Je kan hen bereiken via
jef.lemmens@leuven.be of op 016 27 27 60
sanne.desmet@leuven.be of op 016 27 27 75
Tijdens de periode van de winterspeeltuin op het nummer 0498 52 79 18.
De Brabanthal is gelegen op dit adres: Brabantlaan 1, 3001 Leuven

