
 

Schakel mee 1000 

Wéldoeners in 

Radio 2 en Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk slaan de handen in mekaar 

tijdens de Week van de Vrijwilliger 2022. Dan proeven 1000 vrijwilligers twee 

uur lang van vrijwilligerswerk. Wil jij ook jouw werking in de kijker zetten samen 

met Radio 2? Meld dan alvast jouw vrijwilligersvacatures aan op weldoener.be. 

Tip: kies voor een heldere en concrete taak. 

 

 

Doe mee  

 

 

  

 

 

 

  

 

Verhoging onkostenvergoeding crisisvrijwilligers 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=186676259a&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=605a6c73c6&e=6c41de9048


 

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed om de maximum 

forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de coronacrisis nogmaals op 

te trekken. Vrijwilligers dienen niet om onderbetaald het personeelstekort op te 

vangen voor een overheidstaak, schrijven onze directeur Eva Hambach en 

voorzitter Tom Lemahieu in Knack. 

 

 

Lees het artikel  

 

 

  

 

 

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=fee41d4a93&e=6c41de9048


 

 

Nieuw magazine over 

vrijwilligerswerk 

Ook stiekem fan van 'de boekskes'? 

Verdiep je dan in dit exclusieve en 

eenmalige magazine over 

vrijwilligerswerk. Met o.a. 

gastcolumns van Joris Hessels en 

Wim De Vilder, interviews met 

bijzondere vrijwilligers over hoe 

vrijwilligerswerk hun leven 

veranderde, een debat 

onder burgemeesters, de 

onkostenvergoeding van naald tot 

draad en nog veel meer. 

 

Bestel nu je magazine(s) 

 

 

 

 

 

Definitieve regeling voor 

verenigingswerkers 

 

De ministerraad keurde een nieuwe 

regeling voor het verenigingswerk 

goed. Vanaf 1 januari 2022 mogen 

verenigingswerkers in de 

sportsector 450 uren per jaar iets 

bijverdienen en in de socioculturele 

sector en de amateurkunsten 300 

uren per jaar. Voortaan komt er wel 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=2d499f62e7&e=6c41de9048


 

een belasting van 10% op dat 

‘bijklussen’.  

 

Lees meer  
 

 

 

 

 
 

 

Save the date: 

Studiedagen 2022 

Het thema van de Week van de 

Vrijwilliger 2022? Dat is omgaan 

met verandering. Kruis alvast de 

volgende data aan in je agenda: 

donderdagvoormiddag 24 februari, 

dinsdag 1 maart  en donderdag 3 

maart 2022. Want dan leer je alles 

over veranderingen in het 

vrijwilligerswerk tijdens boeiende 

lezingen en interactieve workshops. 

 

 

 

  

Evenementenkalender: 

• woensdag 5 januari om 12 u: deadline sollicaties Centre for European 

Volunteering: vacatures Local Liaison and Research Assistant en Capacity Building 

and Outreach Officer 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=8da6aedffd&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=59189925b0&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=6964a1a8ca&e=6c41de9048
https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=6964a1a8ca&e=6c41de9048


 

• zaterdag 5 februari 2022: vorming Kwadraet - jouw organisatie pitchen als 

vrijwilliger. Schrijf je nu in. 

• 27 februari t.e.m. 6 maart 2022: Week van de Vrijwilliger 2022 

• donderdag 24 februari 2022: keynote lezingen Week van de Vrijwilliger 

• dinsdag 1 en donderdag 3 maart 2022: workshops Week van de Vrijwilliger 

 

 

 

  

 

https://vlaanderenvrijwilligt.us8.list-manage.com/track/click?u=efef8e05a163ac8b4571ff30b&id=66cd5c8efb&e=6c41de9048

