Belangrijk om weten voor je aan vrijwilligerswerk in de Warande begint:
-

De Warande en alle vzw’s die in de Warande wonen en met vrijwilligers werken, sluiten voor
elk van hun vrijwilligers een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ en ‘Lichamelijke
Ongevallen’ af. Zo ben je zeker verzekerd in geval van ongeval tijdens je vrijwilligerswerk. De
vzw’s die in de Warande wonen zijn Ar-Tur, Dinamo, Kunst In Zicht, MOOOV en
STORMOPKOMST.
Dinamo heeft een eigen vrijwilligerswerking.
Wil je graag Dinamo-vrijwilliger worden, stuur dan een mail naar
bieke.suykerbuyk@dinamo.be)

-

De polisnummers van de verschillende verzekeringen worden je op aanvraag per mail
gestuurd.

-

De Warande past verschillende kostenvergoedingssystemen toe, afhankelijk van de
vrijwilligerstaak. Tijdens het kennismakingsgesprek kom je te weten welke vergoeding je voor
welke taak krijgt. Zo weet je op voorhand wat je kan verwachten: geen vergoeding, een
Warandebon, een ticket voor een voorstelling, een financiële vergoeding,…
Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de maximale forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers
35,41 euro/dag en 1416,16 euro/jaar.

-

De uitvoering van de vrijwilligersactiviteit gebeurt zonder enige verplichting of gezag vanwege
de organisatie en geeft bijgevolg ook geen aanleiding tot enige bezoldiging.

-

Elke vzw die in de Warande woont, heeft een eigen (onbaatzuchtige) doelstelling. Wat die
precies is, kan u onderaan deze pagina lezen.

-

Verder willen we nog meegeven dat elke vrijwilliger volgens artikel 458 van het Strafwetboek
een geheimhoudingsplicht heeft: ‘Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid,
apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep
kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het
geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie)
getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te
maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een
geldboete van honderd tot vijfhonderd frank.’

De Warande en haar partner-vzw’s
De Warande wil een open en warm cultuurcentrum zijn waar ontroering en ontmoeting centraal staan,
met de vinger aan de pols van nieuwe evoluties in de kunst en in de samenleving. Een ruim
gevarieerd internationaal kwaliteitsaanbod van muziek, theater, dans, film, beeldende kunst en
kunsteducatie biedt iedereen kansen tot kunstbeleving en persoonlijke ontwikkeling.

AR-TUR
Onbaatzuchtige doelstelling - Juridisch statuut vzw
AR-TUR, het Centrum voor Architectuur, Stedelijkheid en Landschap in de Kempen. AR-TUR levert
via prikkelende initiatieven en ontwikkelingstrajecten een bijdrage aan een klimaat waarin kwalitatieve
architectuur, stedelijkheid en landschap een vanzelfsprekende plaats krijgen. AR-TUR richt zich
daarbij op professionele actoren als op de individuele burger.

Kunst in Zicht
Onbaatzuchtige doelstelling - Juridisch statuut vzw
Kunst in Zicht heeft de bemiddeling van kunst naar kinderen, jongeren en hun begeleiders tot doel en
dit via ontwikkeling, ondersteuning en spreiding van kunsteducatieve projecten. Onder kunsteducatie
worden educatieve activiteiten verstaan, die vanuit de verschillende kunstdisciplines vertrekken of
ertoe aanzetten en stimuleren.

MOOOV
Onbaatzuchtige doelstelling - Juridisch statuut vzw
MOOOV is initiatiefnemer van allerlei periodieke en permanente activiteiten rond de programmering
en vertoning van kwaliteitsfilms uit de vijf continenten. De programmering en vertoning van films vindt
plaats in een sensibiliserings - en educatieve context ter bevordering van de kennis, het respect en de
waardering van het Belgische publiek aangaande andere culturen dan de westerse. Zij mag alle
activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op
bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het
doel waarvoor zij werd opgericht.

STORMOPKOMST (Festivalitis VZW)
Onbaatzuchtige doelstelling – Juridisch statuut VZW
Festivalitis heeft tot doel het bevorderen van kunsten voor kinderen en jongeren. De kernactiviteit is de
organisatie van een internationaal kunstenfestival voor kinderen en jongeren. De vereniging mag alle
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel of van aard
zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.

