
 

Ondersteun Oekraïense 

vluchtelingen 

Al enkele organisaties plaatsten een oproep op weldoeners.be om mee 

Oekraïense vluchtelingen op te vangen of te ondersteunen met vervoer, 

kledinginzamelingen, tolkwerk en andere initiatieven. Ook kan je je nog steeds 

als vrijwilliger op die website aanmelden voor Wéldoeners voor Oekraïne. 

 

PS Heb je vragen over de begeleiding van gastgezinnen of vrijwilligers 

voor deze solidariteitsacties? Lees dan deze uitgebreide FAQ. 

 

 

Plaats nu je oproep op wéldoeners.be  

 

 

  

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=f494041f95&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=4c98b41dae&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=57fafb53e1&e=6c41de9048


 

 

  

 

 

Focusgroep over helder vrijwilligerswerk 

Tijdens de coronacrisis zagen enkele uitzonderingen op de Vrijwilligerswet het 

levenslicht. Bovendien bestaat er heel wat verwarring over de grenzen van het 

vrijwilligerswerk. Geef je graag je mening vanuit de praktijk van een 

vrijwilligersorganisatie? Sluit je dan nog aan bij de focusgroep in Mol (29 

maart), Tienen (31 maart), Kortrijk (20 april) of Brugge (9 mei). Alle groepen 

vinden plaats van 9.30 u tot 13.15 u. met een lichte lunch. Wees er snel bij 

want de overige focusgroepen zijn al volzet. 

 

 

Meld je aan voor een focusgroep  

 

 

  

 

 

 

mailto:info@vsvw.be?subject=focusgroep%20&body=Dag%2C%20ik%20meld%20me%20graag%20aan%20voor%20de%20focusgroep%20in%20%5Bvul%20locatie%20in%5D.%20Als%20%5Bfunctie%20of%20rol%5D%20van%20%5Borganisatie%20of%20sector%5D%20deel%20ik%20graag%20mijn%20ervaringen%20vanuit%20de%20praktijk.


 

 

Zo boeiend waren de 

studiedagen 

Bedankt om zo actief deel te nemen 

aan de lezingen en workshops. Je 

vindt alle presentaties op deze 

overzichtspagina. Daarnaast horen we 

graag je complimenten en 

suggesties. Vul dus zeker deze korte 

survey in over dit evenement. Zo 

bepaal je mee het succes van de 

Week van de Vrijwilliger 2023 (25 

februari - 5 maart). 

 

 

 

 

 

Opnieuw verhoogde 

forfaitaire 

kostenvergoeding 

 

Vaccinatievrijwilligers en 

crisisvrijwilligers in de zorg rekenen 

ook dit jaar op de verhoogde 

forfaitaire kostenvergoeding. Die 

bedraagt dus maximum € 2705,97 

voor 2022. Dat maakten de ministers 

bekend via een Koninklijk Besluit. 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=2dad48decd&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=2dad48decd&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=3bdb29ea36&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=3bdb29ea36&e=6c41de9048


 

 

Lees het nieuwsbericht  
 

 

 

 

 

Maak het European Year of Volunteers waar 

Zet het belang van vrijwilligerswerk bovenaan op de Europese agenda. Stem 

samen met EESC en CEV (Centre for European Volunteering) voor een 

Europees Jaar van de Vrijwilligers in 2025. Zo krijgt vrijwilligerswerk in het 

postpandemie tijdperk ook de waardering en middelen die het verdient. In deze 

video zie je hoe je je stem uitbrengt: 

 

Bekijk de Youtube-tutorial  

 

 

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=474a2d27bb&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=0cee81a5f4&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=e68a2b0f9d&e=6c41de9048


 

 

Kalender:  

• 29 maart: focusgroep in Mol (zie nieuwsbericht 

hierboven)  

• 31 maart: focusgroep in Tienen 

• 17 april: plaats je idee voor het nieuwe Verenigingsloket 

voor 17 april  

• 20 april: focusgroep in Kortrijk  

• 9 mei: focusgroep in Brugge 

• doorlopend: Wéldoeners voor Oekraïne 

• 25 februari - 5 maart 2023: Week van de Vrijwilliger 

2023 

 

    

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=32ee3319d3&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=f4080d94c8&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=74d88afb83&e=6c41de9048

