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Sterker vrijwilligen  

 

Niet goed leesbaar? Bekijk deze 

email in je browser  

 

 

 

 

Meldpunt voor vrijwilligerswerk 

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger pleit het 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw) voor een 
meldpunt waar misbruik kan worden aangegeven. Want 
vrijwilligers worden niet altijd correct ingezet en 
vergoed.  

Lees het artikel op VRT Nws 
Lees ons persbericht 

  
 

 

 

 
 

 

Dit was de Week van de Vrijwilliger 2019 

Van 23 februari tot 3 maart 2019 vierden we de 33ste 

Week van de Vrijwilliger. En wat voor een week! Onze 
merci-chocolade was in een mum van tijd volledig 
uitverkocht, op sociale media en in de lokale pers gonsde 
het als nooit tevoren. Met andere woorden: jullie waren 
super! Bedankt om te bedanken! 

Bekijk de Week top 3 en in cijfers 

  
 

 

 

 
 

 

Vrijwilligerswet: wetswijziging 

Op 14 februari werd de langverwachte wetswijziging van 
de vrijwilligerswet aangenomen door de Kamer. 

Vrijwilligers krijgen een duidelijker statuut en een aantal 
knelpunten werd weggewerkt. De belangrijkste 
wijzigingen en het wetsontwerp kan je op onze website al 
raadplegen. Binnenkort passen we de teksten op onze 
website ook aan.  

Ontdek de belangrijkste wijzigingen 
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Nieuwe Gratis Vrijwilligersverzekering in 

2019 

De gratis vrijwilligersverzekering, aangeboden door de 

Vlaamse Overheid, krijgt dit voorjaar een update! Vanaf 1 
april 2019 veranderen de erkenningscriteria, het 
reglement en de polis. De verzekering wordt aangeboden 
in Vlaanderen en voor Nederlandstalige organisaties in 
Brussel. 

Wat verandert er? 

  
 

 

 

 
 

 

Leesvoer: Weliswaar editie over 

vrijwilligerswerk 

Het februari-maart nummer van Weliswaar zit boordevol 

artikels over vrijwilligerswerk. Ook onze directeur Eva 
Hambach komt aan het woord, in een interview over de 

evolutie van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.  

Lees Weliswaar online 

 

 

 
 

 

CEV lanceert 8ste editie #EVCapital2021 

Welke Europese stad mag in 2021 de titel 'Hoofdstad van 

het Vrijwilligerswerk' dragen? Een jury van experts kiest 
uit de kandidaat-steden de stad die het meest tegemoet 
komt aan de aanbevelingen uit PAVE. Steden en 
gemeenten - ook Vlaamse - kunnen hun dossier 
voordragen tot 11 juni. Heb je hier vragen over? 
Contacteer Eva via eva@vsvw.be.  

Meer informatie over #EVCapital2021 
 

 

 

In het kort 

 Als ontwikkelaar van buurten waar het goed wonen en harmonieus samenleven is, 

reikt Matexi voor de 4e keer de Matexi Award uit. Nomineren kan tot 24 april 2019. 
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 De hervorming van het verenigingsrecht is goedgekeurd; de Verenigde Verenigingen 

informeert. 

 Kwadraet heeft een interessant digitaal dossier ontwikkeld over het inschakelen van 

kwetsbare vrijwilligers. 

 Stad Gent biedt een online draaiboek aan over versnelde activering van nieuwkomers. 

 Vlaggensysteem voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op 

jongerenmaat? ICES doet een oproep naar scholen, jeugdbewegingen en 

sportclubs die graag hun stem willen laten horen om dit mee vorm te geven. Meer 

info 
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Lid worden  

 

  

Verzekeringen  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 
 

Je kan je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven  
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