
 

Samen blijven schitteren 

Op zondag 5 december 2021 is het weer zover. Daags voor de Sint 

verrassen we vrijwilligers wereldwijd voor Internationale Dag van de 

Vrijwilliger. Tijdens en na de coronacrisis blijken vrijwilligers een lichtpuntje 

voor anderen en gaan ze dapper door. Ze zijn de lijm in hun buurt, hun 

organisatie of hun club. Download hieronder alvast de affiche, kaartjes en 

campagnebeelden. En vertel ons via deze e-mail hoe jouw vrijwilligers bleven 

schitteren. Voeg liefst een foto van je vrijwilliger(s) toe. De drie leukste reacties 

belonen we met een fonkelende verrassing. 

 

 

Doe mee aan de campagne  
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Nieuwe huisstijl en logo: sneak preview 

Uit een bevraging van enkele maanden geleden bleek dat onze website 

vlaanderenvrijwilligt.be aan vernieuwing toe was. Eind oktober lanceren we 

dan ook een heldere website compleet met nieuwe huisstijl. Zo vind je 

voortaan nog sneller het antwoord op al je vragen over vrijwilligerswerk. 

Hieronder bewonder je alvast het nieuwe logo met de baseline 'alerte experten'. 

Want bij ons kan je niet alleen terecht voor informatie over wetgeving. We 

houden ook omgekeerd de vinger aan de pols van het vrijwilligersbeleid. 

 

 

  

 

 

 

 

Omgaan met vrijwilligers en het vaccinatiebeleid 

Vaccinatie - of het gebrek daaraan - doet veel stof opwaaien. Ook als 

coördinator mag je vrijwilligers aanmoedigen om zich te laten vaccineren. Zeker 

als ze met bepaalde doelgroepen werken. Omwille van privacy en respect voor 

persoonlijke keuzes mag je echter niet om een vaccinatiebewijs vragen. Een 

uitzondering is een Covid Safe-ticket bij grote evenementen waar je vrijwilligers 

inzet.  

 

 

Lees meer advies  

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=ec731978dc&e=6c41de9048


  

 

 

 

 

Welke stad verdient de titel van #EVC2023? 

Elke jaar strijden Europese steden mee voor de titel van European 

Volunteering Capital. Als winnaar zet je je vrijwilligersinitiatieven pas echt op 

de kaart en maak je voortaan deel uit van het EVC netwerk. Op zondag 5 

december horen we wie er tijdens 2023 het vaandel mag dragen: Asti (Italië), 

Birgu (Malta), Oeiras (Portugal) of Trondheim (Noorwegen). 

 

Lees meer over deze competitie. 

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=517d7f93fc&e=6c41de9048


  

 

 

Kickboks preventieprogramma voor jongeren in Oeiras, Portugal. 
 

 

 

  

 

Evenementenkalender  

• tot 24 nov.: Non-profit organisaties kunnen n.a.v. De Warmste Week 2021 

een project indienen met als thema 'kunnen zijn wie je bent'. 

• vanaf 2 oktober: basisopleiding Tele-Onthaal voor anonieme luisterhelden, op 

5 Vlaamse locaties 

• 21 oktober: Sterkmakersessie Cera: Reboost je community van vrijwilligers 

• 28 oktober: webinar voor verenigingen over hoe je kan bijdragen aan 

het nieuwe digitaal loket via het community platform 

• 5 december: Internationale Dag van de Vrijwilliger 
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