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Tussen het Permanent Welzijnsoverleg, Stooktewegel 17 te 9230 
Wetteren, vertegenwoordigd door mevrouw Lucia De Dycker, 
voorzitter hierna het PWO genoemd, enerzijds

En

Mevrouw / de heer geboren op 
.  en wonende te 

... 

Wordt overeengekomen wat volgt: taken 



-maandelijkse bijeenkomst

-knutselnamiddagen 

-begeleiding van jongeren tijdens uitstappen

-kerstfeest ( opdienen, zaal versieren, pakketten voor
kinderen en ouders      samenstellen, na afloop opruimen)

-verzending van nieuwsbrief en uitnodigingen (opmaak,
kopiëren, enveloppen)

- Andere: ..



De vrijwilligers die meewerken aan de voorbereiding en de  
uitvoering van de activiteiten, worden schriftelijk uitgenodigd 
naar de maandelijkse algemene bijeenkomsten.

Inspraak is mogelijk op verschillende manieren.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten

De vrijwilligers hebben allen de mogelijkheid om, zowel op 
voorhand als op het ogenblik van de bijeenkomst zelf vragen te 
stellen, bemerkingen te geven als voorstellen te doen. 

1. inhoudelijke werking
2. uitvoering en planning van activiteiten en bijeenkomsten
3. inhoud van de maandelijkse nieuwsbrief
4. opmaken en bijsturen van takenpakket van de vrijwilliger



PWO  - VRIJWILLIGER

Wat mag je van de vereniging verwachten? 

1. Verzekering . Het PWO verzekert de vrijwilliger voor 
burgerlijke aansprakelijkheid en voor ongevallen tijdens de 
uitvoering van de taken. Schade aan eigen materiaal is niet 
verzekerd. 

1. De vrijwilliger werkt onbezoldigd. Met uitzondering van 
volgende:



a. verplaatsingen, ten dienste van of in opdracht vzw PWO 
wordt aan de vrijwilligers  een kilometervergoeding 
uitbetaald ten bedrage van 0.2851 p/ km met een 
minimum van 10 KM

b. Aan de vrijwilligers die helpen bij het verzendingsklaar 
maken van de maandelijkse nieuwsbrief, wordt een 
gratis maaltijd aangeboden in het sociaal restaurant van 
het PWO

c. Koffie en frisdranken, die door de vrijwilligers genuttigd 
worden tijdens de uitvoering van hun taken en 
activiteiten voor het PWO, zijn gratis. De kosten hiervan 
worden ten laste genomen door vzw PWO



3. Het PWO staat in voor de nodige informatie en de vorming, 
begeleiding en opvolging van de vrijwilliger, zodat hij/ zij 
naar behoren zijn/ haar taken kan vervullen. Na schriftelijke 
uitnodiging verbindt de vrijwilliger zich ertoe deel te nemen 
aan bijeenkomsten en vormingen in functie van dit 
engagement.

4. De tijdens het uitvoeren van de afgesproken 
werkzaamheden aan de vrijwilliger aangeboden 
verfrissingen zijn gratis.  Tijdens het uitvoeren van de 
activiteiten is het ten strengste verboden alcoholische 
dranken te nuttigen.

5. De vrijwilliger verbindt zich ertoe geen handelingen te 
verrichten of uitspraken te doen die de goede faam van het 
PWO zouden kunnen schaden



6. De vrijwilliger onderschrijft de doelstellingen van het 
PWO. De vrijwilliger respecteert de filosofische, 
politieke en religieuze overtuigingen van de leden, 
vrijwilligers van het PWO en van de deelnemers aan de 
activiteiten van het PWO.

Doelstellingen . Zie statuten van de VZW



7. De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in 
geval van opzet of zware fout. Hij/ zij handelt steeds te 
goeder trouw.  De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk 
ongeval waarbij schade ontstaat, zowel aan derden als aan 
de begunstigde van het vrijwilligerswerk of aan hem/ haar 
zelf, zowel materieel als lichamelijk, zo snel mogelijk en 
uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de voorzitter of 
secretaris van het PWO.

8. Bij niet naleven van deze overeenkomst heeft het PWO het 
recht de overeenkomst te beëindigen.
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