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dank je wel Voor je inzet

Hallo

Als voorzitter van het Willemsfonds ben ik fier op 
de vele vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor 
onze vereniging. Onze vrijwilligers zijn onze pot met 
goud. Dankzij jullie kunnen we doen waar we goed 
in zijn: samen sterke verhalen maken en die samen 
beleven.

De maatschappij verandert. Ook het Willemsfonds 
verandert. Daarom is het hoognodig dat we je een 
wegwijzer bezorgen waarin we de meest gestelde 
vragen beantwoorden. Dit is een werkinstrument 
waarin we uitleggen welke ondersteuning we 
bieden. Van verzekering tot vorming, je vindt het 
allemaal in deze wegwijzer.

Mocht je het antwoord op je vraag niet vinden in 
de wegwijzer, stel je vraag dan rechtstreeks aan 
onze vrijwilligerscoaches. Stuur je vraag per e-mail 
aan vrijwilligers@willemsfonds.be. Binnen de 
twee werkdagen krijg je gegarandeerd antwoord. 
Beloofd.

Heel veel plezier met het organiseren van activitei-
ten en projecten. Ik kom jullie zeker bezoeken om 
jullie te bedanken. Jullie zijn belangrijk.

Amand Dewaele, voorzitter

maak kennis met het willemsfonds

Wat is het Willemsfonds?
Het Willemsfonds is dé sociaal-culturele vrijwilli-
gersorganisatie die wereldburgers in Vlaanderen en 
Brussel samenbrengt en hen ontwikkelt tot vrije en 
ondernemende mensen, met respect voor ieders 
verhaal en mening.

We organiseren taal- en cultuurprojecten die het 
Nederlands, de individuele vrijheid, de universele 
mensenrechten en de vrije democratie koesteren en 
promoten. Onze activiteiten zorgen voor verbinding 
tussen mensen en motiveren hen om permanent te 
streven naar persoonlijke groei en nieuwe inzichten.

Met een liberale en vrijzinnig-humanistische blik 
kijken we naar de wereld. Zo geven we mee vorm 
en inhoud aan een dynamische samenleving met 
kritische burgers, waarin iedereen zich gerespec-
teerd en gewaardeerd weet, waarin elk verhaal telt.

Wat is de maatschappelijk opdracht van het Willemsfonds?
Voor wat hoort wat. Omdat het Willemsfonds sub-
sidies krijgt, hebben we ook een maatschappelijke 
opdracht. De overheid verwacht dat het Willems-
fonds activiteiten organiseert binnen vier functies en 
daarbij drie rollen opneemt.

De vier functies:
• Culturele functie: tentoonstellingen, concerten,
Het Betere Boek, ...
• Educatieve functie: lezingen, De Blauwe 
Fakkelteit, ...
• Maatschappelijke activeringsfunctie: debat-
avond, petitie, betoging, ...

surf naar willemsfonds.be/missie 
Voor de Volledige missie- en Visietekst.
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• Gemeenschapsvormende functie: activiteiten 
die vooral vertrekken vanuit onze waarden (Ne-
derlandse taal, liberalisme, humanisme, …)

De drie rollen
• De verbindende rol: we zorgen dat mensen 
samen cultuur beleven.
• De kritische rol: we zijn niet blind voor veran-
deringen in de maatschappij en durven waarden, 
normen, opvattingen, instituties en spelregels in 
vraag te stellen.
• De laboratoriumrol: we gaan innovatie niet uit 
de weg en zoeken naar nieuwe maatschappelijke 
spelregels voor samenlevingsvraagstukken.

 

Vrijwilligerswerk bij het willemsfonds

Vrijwilligers zijn de pot goud van het Willemsfonds. 
Zonder de inzet van de vele vrijwilligers zou onze 
vereniging vandaag niet bestaan. Door je talent en 
goesting vertel je mee ons sterk Willemsfondsver-
haal. Heel erg bedankt.

Waar kan je als vrijWilliger op rekenen?
Het Willemsfonds legt haar vrijwilligers in de watten:

• Je beleeft cultuur vanop de eerste rij.
• Je maakt deel uit van een gepassioneerde 
groep vrijwilligers uit Vlaanderen en Brussel.
• Je bent verzekerd.
•  Je geniet van vormingen van onze Blauwe 
Fakkelteit.
• Je scherpt bijgevolg je kennis en vaardigheden 
aan.
• Je krijgt ondersteuning op maat.
• Je kan rekenen op de steun van een team van 
professionele coaches.
• Je wordt uitgenodigd op ontmoetingsdagen 
voor vrijwilligers.
• Je kan jaarlijks verschillende keren naar een 
vrijwilligerscafé in je regio. 

Wat Wordt er van mij verWacht?
Eén ding: je komt je beloofde engagement na. 
Maar je bepaalt zélf wat dat engagement inhoudt. 
Al onze vrijwilligers verschillen in leeftijd en hebben 
niet dezelfde beschikbare tijd. Iedereen heeft eigen 
talenten en interesses. Doe vooral wat je graag doet 
en laat ons ook weten welke talenten je verder wil 
ontwikkelen. Onze vrijwilligerscoaches zoeken dan 
mee naar leuke taken.

Wij waarderen iedere inzet. Elke bijdrage is waarde-
vol.
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Wat is de vrijWilligerspool?
De vrijwilligerspool is onze databank met de gege-
vens van de vrijwilligers voor het Willemsfonds. Zo 
kennen we van elke vrijwilliger zijn/haar talenten, 
interesses en beschikbaarheden.

 je kan zelf je Vrijwilligersprofiel aanpassen Via 
 ‘mijn willemsfonds’ op onze website.

hoe zorg ik ervoor dat ik gevraagd Word voor taken die 
mij interesseren?
Zorg dat je vrijwilligersprofiel correct ingevuld is. Dit 
doe je zo:

• Surf naar www.willemsfonds.be
• Klik op ‘Mijn Willemsfonds’ (bovenaan in de 
menubalk)
• Klik op ‘Mijn competenties’.
• Vul de vragenlijst in en klik op ‘opslaan’.
• We nemen contact met je op als we denken een 
leuke taak voor je te hebben.

hoe is het Willemsfonds georganiseerd?
Het Willemsfonds is op verschillende niveaus geor-
ganiseerd: lokaal, regionaal of provinciaal en centraal. 
Het Willemsfonds telt bijna 100 vrijwilligersgroepen. 
De meeste vrijwilligersgroepen fungeren als afde-
ling binnen een regio. Er bestaan ook groepen die 
werken rond één bepaald thema. Al deze vrijwilligers-
groepen hebben vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering van het Willemsfonds. In deze verga-
dering wordt door die afgevaardigden het bestuur 
aangesteld. Dat laatste bestuursorgaan bepaalt de 
koers van onze vereniging.

 wil jij weten wie er in onze bestuur zit? 
 surf naar willemsfonds.be/bestuur 

 je kan zelf je Vrijwilligersprofiel aanpassen Via 

 wil jij weten wie er in onze bestuur zit? 
 surf naar willemsfonds.be/bestuur 

Wat doen de coaches van het Willemsfonds?
Al onze professionele medewerkers zijn er om jou als 
vrijwilliger te helpen. Onze vrijwilligerscoaches zijn je 
eerste aanspreekpunt. Wat doen zij precies?

• Ze beantwoorden al je vragen over vrijwilligen bij 
het Willemsfonds, het organiseren van activiteiten 
en het draaiende houden van je vrijwilligersgroep. 
Voor sleutelmomenten zoals de opstart of stop-
zetting van een vrijwilligersgroep, het organiseren 
van een groot project of bij een conflict plannen ze 
een bezoek in.
• Ze organiseren 4x per jaar een vrijwilligerscafé in 
jouw provincie. Bij een hapje en een drankje krijg 
je meer uitleg over het Willemsfonds en bieden 
ze je ook vorming aan. Het is ook een kans om 
andere vrijwilligers te ontmoeten.
• Ze bekijken of je activiteit in aanmerking komt 
voor een Willemsfondspremie of andere subsidie.
• Ze houden de vrijwilligerspool up to date.

stuur een e-mail naar Vrijwilligers@willemsfonds.be.   
 binnen twee werkdagen heb je antwoord. beloofd!

Naast onze vrijwilligerscoaches zijn er ook themacoa-
ches. Zij stimuleren de Willemsfondswerking binnen 
drie thema’s:

 1. Taal en literatuur
 2. Kritisch burgerschap
 3. Inclusie

Onze vrijwilligerscoaches sturen inhoudelijke vragen 
over deze specifieke thema’s onmiddellijk door naar 
de juiste coach.
Naast de inhoudelijke toets moet onze vereniging 
ook de zakelijke toets doorstaan. Daarom zijn er ook 
nog coaches die instaan voor communicatie, cultu-
reel ondernemerschap, interne werking, administratie 
en financiën. We geven enkele voorbeelden hoe deze 
coaches je kunnen helpen:

 binnen twee werkdagen heb je antwoord. beloofd!
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1. Vrijwilliger Luc van Antwerpen: ‘Hoe kunnen we ons 
concert het beste promoten?’
De coach communicatie maakt binnen de twee 
werkdagen een afspraak met Luc om samen een 
communicatieplan op te stellen.

2. Vrijwilliger Lutgart van Tongeren: ‘We zouden graag 
een ongevallenverzekering afsluiten voor een daguitstap 
met onze afdeling.’
De administratief medewerker bezorgt Lutgart zo 
snel mogelijk de kostprijs en voorwaarden van de 
polis.

3. Vrijwilliger Vincent van Kortrijk: ‘Zijn er mogelijkhe-
den om meer eigen middelen te verwerven met onze 
afdeling?’
De coach cultureel ondernemerschap adviseert Vin-
cent telefonisch binnen de twee werkdagen.

4. Nieuw lid van het bestuur of werkgroep?
De directeur verwelkomt je met een intakegesprek.

De coaches worden geleid door de directeur die in 
overleg met het Bestuur de strategie en het algeme-
ne beleid van onze vereniging bepaalt en implemen-
teert.

 met ÉÉn e-mailadres bereik je heel ons team:
 Vrijwilligers@willemsfonds.be

Welke tYpes vrijWilligersgroepen Bestaan er?

Het vrijwilligersengagement verandert. Vroeger 
waren we een vereniging met afdelingen die hoofd-
zakelijk werkten voor een bepaalde regio. Vanaf nu 
kan elke groep vrijwilligers die culturele activiteiten 
wil organiseren en daarbij de Willemsfondswaarden 
uitdraagt zich aansluiten bij het Willemsfonds. De 
regionale begrenzing speelt dus niet langer een rol.

Leg kort en simpel je idee voor je vrijwilligersgroep 
uit aan onze vrijwilligerscoaches. Overtuig hen. 

 met ÉÉn e-mailadres bereik je heel ons team:

Ze zullen jou adviseren hoe je jouw vrijwilligersgroep 
het best opstart en vormgeeft. 

 eÉn adres: Vrijwilligers@willemsfonds.be

kan ik mijn vrijWilligersgroep online Beheren?

Ja! Elke vrijwilligersgroep van het Willemsfonds kan 
zelf de ledenadministratie en de activiteiten van zijn 
groep digitaal beheren. Via jouw afdelingsbeheer 
kan je zelf zien wie er lid is van je vrijwilligersgroep 
en activiteiten toevoegen, zodat die op de website 
van het Willemsfonds verschijnen.

 je Vindt het afdelingsbeheer op crm.willemsfonds.be 

Opgelet! Maximaal twee vrijwilligers uit je vrijwilligers-
groep kunnen aangeduid worden als websitebe-
heerder en krijgen toegang tot het portaal.

moet ik mij als vrijWilliger onmiddellijk engageren 
voor een vrijWilligersgroep?

Helemaal niet! Naast onze vrijwilligersgroepen 
werken er ook heel wat ‘losse’ vrijwilligers bij het 
Willemsfonds. Dit zijn vrijwilligers die ons meehel-
pen bij landelijke projecten zoals Het Betere Boek. 
Anderen schrijven dan weer teksten of maken foto’s 
voor op onze website, op sociale media of voor in 
ons ledenblad Rechtuit. Aarzel niet om je talent aan 
ons voor te stellen. Stuur een e-mail naar: 
vrijwilligers@willemsfonds.be. 

tip: op willemsfonds.be/Vrijwilligers/Vrijwilligersjobs   
 Vind je de openstaande VrijwilligersVacatures.

 eÉn adres: Vrijwilligers@willemsfonds.be

 je Vindt het afdelingsbeheer op crm.willemsfonds.be 
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hoeveel kost een Willemsfondslidmaatschap?

Op dit moment betaal je 15 euro per jaar voor een 
hoofdlid en 3 euro per jaar voor een gezinslid dat op 
hetzelfde adres woont. 

Lidgelden en giften dien je apart van elkaar te 
storten op ons rekeningnummer BE39 0010 2817 
2819.

 wil je het willemsfonds nog meer steunen? boVen op je jaarlijkse   
 lidmaatschap kan je een gift doen aan willemsfonds Vzw. 
 Voor elke gift Van 40 euro of meer ontVang je een fiscaal attest.

we helpen je Vrijwilligersgroep

hoe start ik een vrijWilligersgroep op?

1. Zoek één of enkele medestanders die samen 
met jou de vrijwilligersgroep willen opstarten.

2. Stuur een e-mail naar vrijwilligers@willems-
fonds.be en vertel ons kort waarom je een vrijwil-
ligersgroep wil opstarten. De vrijwilligerscoaches 
nemen binnen de twee werkdagen contact met je 
op om een opstartvergadering in te plannen.

3. Je kiest zelf, met de steun van de vrijwilligers-
coaches, hoe je jouw vrijwilligersgroep organiseert.

4. Maak duidelijke afspraken met je medestan-
ders: wie is verantwoordelijk voor wat?

5. Je opent een bankrekening op naam van je 
vrijwilligersgroep en zorgt voor minimaal 2 vol-
machthouders.

6. Je vult de erkenningsaanvraag in. De vrijwilli-
gerscoaches helpen je hierbij.

7. Het bestuur erkent je vrijwilligersgroep op de 
eerstvolgende bestuursvergadering.

8. Er wordt een peter of meter aangeduid die je in 
de eerste werkingsjaren adviseert.

9. Je ontvangt een startpakket met promotiemate-
riaal van het Willemsfonds.

10. Afhankelijk van de gekozen organisatievorm, 
ontvang je een opstartpremie.
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Wat doet een peter of een meter?

Een peter of een meter is een vrijwilliger die al veel 
ervaring heeft opgebouwd bij het Willemsfonds. 
Deze persoon ondersteunt je tijdens de eerste 
werkingsjaren van je nieuwe vrijwilligersgroep. Bij 
deze persoon kunnen de nieuwe vrijwilligers steeds 
terecht. Hij/zij leert je het Willemsfondsnetwerk 
kennen. De vrijwilligerscoaches blijven de nieuwe 
groep natuurlijk ondersteunen, maar eerder vanop 
afstand of telefonisch.

 wil jij peter of meter worden? 
 meld je aan Via Vrijwilligers@willemsfonds.be

hoe verloopt het vernieuWen van het lidmaatschap?
De inning van het lidmaatschap verloopt centraal. 
Concreet wil dit zeggen dat een lid rechtstreeks 
zijn/haar lidgeld stort op rekeningnummer BE39 
0010 2817 2819 van Willemsfonds vzw. Als be-
stuurder van je vrijwilligersgroep hoef je dus niets te 
doen. Je kan dit wel mee opvolgen via het digitale 
afdelingsbeheer.

De hernieuwingsprocedure in vogelvlucht:

• Vanaf november van het lopende jaar    
starten we met de inning van de lidgelden   
voor het volgende jaar.

• Eenmaal het lidgeld is gestort, sturen we
binnen de veertien dagen de nieuwe lid kaart op 
per post.

• Het is onze ambitie om alle lidgelden te  
innen tegen eind maart van het lopende jaar. 
Leden van het voorgaande jaar, die hun lidmaat-
schap nog niet hebben hernieuwd tegen april 
ontvangen éénmalig een herinnering per post.

krijg ik financiËle ondersteuning voor activiteiten?

Het Willemsfonds biedt gericht premies aan vrijwilli-
gersgroepen voor het ondersteunen van activiteiten. 
Deze premies kan je voor specifieke activiteiten 
aanvragen. Onze vrijwilligerscoaches beoordelen de 
aanvraag en geven een advies aan het bestuur dat 
finaal beslist of je al dan niet aanspraak maakt op 
een premie.

 alle informatie oVer de premies Van het willemsfonds Vind  
 je op willemsfonds.be/premies  

Daarnaast zijn er in verschillende provincies ook 
mogelijkheden om sponsoring of subsidies aan te 
vragen via de Instelling Morele Dienstverlening van 
de provincie waar de activiteit plaatsvindt. Onze vrij-
willigerscoaches helpen je hier graag bij. Stuur een 
e-mail naar vrijwilligers@willemsfonds.be. 

 wil jij peter of meter worden? 

 alle informatie oVer de premies Van het willemsfonds Vind  
 je op willemsfonds.be/premies  
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onze Vrijwilligers zijn Verzekerd

Ben ik verzekerd?
Ja, al onze vrijwilligers zijn verzekerd tijdens alle 
activiteiten die zij voor het Willemsfonds doen. Het 
Willemsfonds heeft 2 verzekeringen die belangrijk 
zijn voor onze vrijwilligersgroepen:

1. Verzekering aansprakelijkheid van bestuurders
2. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Wat houdt de verzekering aansprakelijkheid van 
Bestuurders in?
Bij de erkenning van een vrijwilligersgroep door het 
bestuur van het Willemsfonds krijgen de vrijwilligers 
een ‘volmacht’ om bestuurstaken uit te voeren en dit 
ook naar behoren te doen. Bestuursleden werken 
dus onder de wettelijke verantwoordelijkheid en on-
der naam van Willemsfonds vzw. Als je als bestuur-
der in uitoefening van je opdracht – zonder kwaad 
opzet – een fout maakt, ben je hiervoor verzekerd.

Opgelet! Bovenstaande geldt enkel voor feitelijke 
verenigingen gehecht aan het Willemsfonds. Vzw’s of 
andere rechtspersonen vallen hier niet onder maar 
hebben wel de plicht om zicht correct te verzekeren. 
Voor meer informatie neem je contact op met vrijwil-
ligers@willemsfonds.be

Wat houdt de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid 
in?
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bestaat 
uit:

• De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
uitbating dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van 
alle deelnemers wanneer ze schade veroorzaken 
aan derden naar aanleiding van de activiteiten 
van het Willemsfonds. Vrijwilligers, bestuursle-
den, leden en deelnemers die geen lid zijn, zijn 

hieronder verzekerd. De verzekering is geldig bij 
alle activiteiten van alle erkende vrijwilligersgroe-
pen. In bepaalde schadegevallen (diefstal, zware 
fouten, eigen kleding, …) of bij ongeval biedt deze 
verzekering geen bescherming. Het is dus geen 
ongevallenverzekering. Je kan nog een aparte 
ongevallenverzekering afsluiten bij onze verzeke-
raar. Dit is vooral aangewezen bij daguitstappen 
of meerdaagse reizen.  • De verzekering rechtsbij-
stand verdedigt de rechten van de verzekerden en 
dekt een gedeelte van de kosten die voortvloeien 
uit een juridisch conflict over schadevergoedin-
gen.

moet ik mijn vrijWilligersgroep verzekeren voor 
ongevallen?
Het Willemsfonds heeft een overeenkomst met een 
verzekeraar voor de ongevallenverzekering. Hier-
door kunnen al onze vrijwilligersgroepen goedkoper 
ongevallen verzekeren tijdens activiteiten. Wil je je 
verzekeren? Stuur uiterlijk 10 werkdagen voor de 
activiteit een e-mail naar vrijwilligers@willemsfonds.
be en geef volgende zaken door:

• Inhoud en programma van de activiteit
• Duur van de activiteit
• Plaats van de activiteit
• Aantal deelnemers en hun namen

Ons advies: Als je daguitstap of meerdaagse reis 
organiseert samen met een externe partner zoals 
een reisbureau, dan zit een ongevallenverzekering 
meestal inbegrepen in de prijs en is een extra ver-
zekering dus niet nodig. Ga op voorhand zeker na of 
dit het geval is. 

Opgelet! Bovenstaande geldt enkel voor feitelijke 
verenigingen gehecht aan het Willemsfonds. Vzw’s 
of andere rechtspersonen vallen hier niet onder. In 
sommige gevallen geldt een aparte regeling.  
Neem hiervoor contact op met vrijwilligers@willems-
fonds.be.
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we bieden Vormingen aan om je talenten 
Verder te ontwikkelen.

Wat is de BlauWe fakkelteit?
De Blauwe Fakkelteit geeft onze vrijwilligers, leden 
én leden van andere verenigingen de kans om 
levenslang en -breed te leren.

ontdek onze Vormingen op willemsfonds.be/
 blauwefakkelteit

zijn er vormingen op maat mogelijk?
Soms kan het zijn dat je vrijwilligersgroep een 
vorming op maat nodig hebt. Onze coaches bekijken 
dan hoe we je vrijwilligersgroep op maat kunnen 
ondersteunen.

maak je Vormingsaanbod duidelijk per e-mail:
 Vrijwilligers@willemsfonds.be

goede communicatie is belangrijk

Welke voordelen Biedt de WeBsite aan mijn vrijWilli-
gersgroep?
De website van het Willemsfonds is het uithangbord 
van de vereniging. Onze bezoekers vinden er alge-
mene informatie van ons cultuurfonds, ze kunnen 
online lid worden en zich ook online inschrijven voor 
activiteiten. Je vindt op de website een handig over-
zicht van onze projecten en ledenvoordelen.

Als vrijwilliger geniet je ook nog eens van volgende 
voordelen:
1. Je beschikt over een geïntegreerde mini-website 
voor je vrijwilligersgroep.
2. Je kan er zelf je activiteiten op plaatsen: de 
inschrijvingen kunnen (op termijn) volledig online 
verlopen.
3. Zo bereik je een groot publiek.

 surf naar willemsfonds.be en zie met je eigen ogen wat   
 onze website je biedt.

Waarom is het nuttig activiteiten op de WeBsite te 
plaatsen?
Als je de activiteiten van je vrijwilligersgroep op de 
website van het Willemsfonds plaatst, bereik je véél 
volk dat zich voor je uitstappen, concerten, voorstel-
lingen of lezingen wil inschrijven. Bovendien kunnen 
de activiteiten binnen de 24u gesynchroniseerd 
worden met de databank ‘Uit in Vlaanderen’. Denk er 
wel aan: bij publicatie van foto’s op de website is de 
expliciete toestemming van de betrokkenen verreist.

hoe plaats ik activiteiten op de WeBsite?
Hiervoor moet je toegang hebben tot het afdelings-
beheer van je vrijwilligersgroep. Er kunnen maximaal 
twee websitebeheerders per vrijwilligersgroep zijn. 

 surf naar willemsfonds.be en zie met je eigen ogen wat   
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De websitebeheerders krijgen een login tot het 
afdelingsbeheer met daar bovenop een handleiding 
waarin uitgelegd staat hoe ze activiteiten online 
kunnen plaatsen.

 lukt het niet goed? 
 stuur een e-mail naar Vrijwilligers@willemsfonds.be.
 onze Vrijwilligerscoaches helpen je hier graag mee Verder.

kan ik de mini-WeBsite van mijn vrijWilligersgroep zelf 
aanpassen?
Ja, gedeeltelijk. Ingevoerde activiteiten, een contact-
formulier en het bestuur van de vrijwilligersgroep 
zijn standaardpagina’s die automatisch worden 
aangemaakt, maar je kan de ‘homepage’ van je 
website zelf aanpassen en/of nieuwe webpagina’s 
toevoegen. Hiervoor moet je toegang hebben tot het 
afdelingsbeheer van je vrijwilligersgroep.

Er kunnen tegelijkertijd maximaal twee websitebe-
heerders per vrijwilligersgroep zijn. De websitebe-
heerders krijgen een login tot het afdelingsbeheer 
en een handleiding waarin uitgelegd staat hoe ze de 
mini-website kunnen beheren.

hoe kan ik zien Welke leden Betaald heBBen en Welke 
leden niet?
Wederom moet je hiervoor toegang hebben tot het 
afdelingsbeheer van je vrijwilligersgroep. Dus dit do-
mein behoort ook toe aan de twee websitebeheer-
ders die kunnen inloggen in het afdelingsbeheer van 
je vrijwilligersgroep. De websitebeheerders krijgen 
een login tot het afdelingsbeheer en een handleiding 
waarin uitgelegd staat hoe ze kunnen zien welke 
leden hebben betaald en welke niet.

 lukt het niet goed? 
 stuur een e-mail naar Vrijwilligers@willemsfonds.be.

Wat is rechtuit?
Rechtuit is het ledenblad van het Willemsfonds. Het 
verschijnt viermaal per jaar in maart, juni, september 
en december. De inhoud van Rechtuit wordt door de 
redactieraad bepaald.

Wil jij iets schrijven voor Rechtuit of zelfs actief meewerken aan de 
samenstelling van ons ledenblad? Stuur een e-mail naar vrijwilligers@
willemsfonds.be. Zij brengen je binnen de twee werkdagen in contact 
met onze hoofdredacteur.

hoe communiceer ik mijn activiteiten met rechtuit?
Bij elke Rechtuit steekt een gele katern met daarin 
alle activiteiten voor het komende kwartaal. Al onze 
vrijwilligersgroepen krijgen de kans om hun activi-
teiten hierin te publiceren. Ten laatste in november 
krijgen de contactpersonen van onze vrijwilligers-
coaches de deadlines voor het volgende jaar. Zo 
kan elke groep steeds tijdig zijn activiteiten aan ons 
doorgeven. Wees gerust. Onze vrijwilligerscoaches 
herinneren je elke keer aan de deadline.

hoe Blijf ik op de hoogte van veranderingen voor 
vrijWilligers(groepen)?
Elke vrijwilliger ontvangt de vrijwilligersnieuwsbrief 
van het Willemsfonds. In deze nieuwsbrief bundelen 
we alle informatie over onder andere:

 • Algemene vergadering, open bestuursver  
 gaderingen en werkgroepen

 • Premies van het Willemsfonds

 • Vrijwilligerscafés

 • Communicatie

 • Wetgeving

 • Verzekeringen

 • …

lukt het niet goed? 
stuur een e-mail met je probleem naar 
Vrijwilligers@willemsfonds.be
onze Vrijwilligerscoaches helpen je hier heel graag mee 
Verder.
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Ontvang je de nieuwsbrief niet? Stuur een e-mail 
naar vrijwilligers@willemsfonds.be.We kijken het 
graag voor je na.

is het nuttig dat ik mijn activiteiten op faceBook plaats?
Ja hoor. Door de publieke activiteiten van je web-
site op Facebook te plaatsen, creëer je een groot 
bereik. Een eigen pagina of groep op Facebook, is 
een efficiënte manier om leden en sympathisanten 
te bereiken. Daarnaast kan je ook al met een klein 
budget je activiteit gericht promoten op Facebook. 
Heb je hulp nodig? Onze coach communicatie legt 
het je graag uit. Stuur een e-mail naar vrijwilligers@
willemsfonds.be.

Tip! Vergeet Willemsfonds vzw niet als partner bij je activiteiten te 
vermelden. Zo bereik je direct meer dan 1000 mensen op Facebook..

kan ik promotiemateriaal van het Willemsfonds 
Bestellen?
Ja, dat kan. Met het promotiemateriaal van het Wil-
lemsfonds zet je jouw activiteit en het Willemsfonds 
in de kijker. Het promotiemateriaal is gratis of aan 
een democratische prijs verkrijgbaar.

surf naar willemsfonds.be/promotiemateriaal Voor een ac-
tueel oVerzicht Van promotiemateriaal en de kostprijs erVan.

zijn er nog Vragen?

Heb je nog een vraag? Stel deze dan aan onze 
vrijwilligerscoaches!

• Bij voorkeur per e-mail: 
vrijwilligers@willemsfonds.be 
(Binnen de twee werkdagen heb je antwoord. Dat is 
beloofd!)
• Dringende vragen: 09 224 10 75.
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