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Eke, vrijdag 17 mei 2013 Aan alle geïnteresseerden 
 

 
 

UITNODIGING VOOR DE FEESTELIJKE OPRICHTING VAN  
EEN VZW VOOR AUTONOOM VRIJWILLIGERSWERK       

Vrijdag 31 mei van 19.00-22.00 uur 
 
 
 
 
Geachte vrijwilliger, bestuurder, medewerker, sympathisant, 
 
 
Reeds jaren werkt Zonnehoeve|Living+ met vrijwilligers. Dankzij heel wat inspanningen van 

velen, is deze groep vrijwilligers flink toegenomen. Zij zetten zich op heel verschillende 

manieren in voor onze werking: allerlei activiteiten met cliënten, vakanties, feestjes, 

uitstappen, maar ook in het onderhoud van onze gebouwen en in het tuinonderhoud, in het open 

houden van onze winkel (DACart, Markt 36, Gavere) enz…  Dankzij de steun van al deze 

vrijwilligers kunnen wij ons werk veel beter doen, met hogere kwaliteit, met meer zorg…  

Zonder de steun van onze vrijwilligers zouden we sommige zaken zelfs helemaal niet kunnen 

doen. In de toekomst willen we onze vrijwilligerswerking zelfs nog beter uitbouwen. 

 

Nu bestaat de mogelijkheid om een aparte vzw op te richten voor autonoom vrijwilligers werk 

(vzw = vereniging zonder winstoogmerk). 

Door het oprichten van een dergelijke vzw kan je onder bepaalde voorwaarden aparte subsidies 

krijgen. Dit kan een vrijwilligerswerking de kans geven om zich nog beter te organiseren en de 

vrijwilligerswerking verder uit te bouwen (vorming van vrijwilligers, activiteiten organiseren, 

onkostenvergoedingen, een eigen website…).  

Een dergelijke vzw wordt zoveel mogelijk beheerd door vrijwilligers zelf. 

 

We hebben beslist een dergelijke vzw voor autonoom vrijwilligerswerk op te richten. 

Dat gebeurt op vrijdagavond 31 mei in onze refter, Zonnestraat 13, 9810 Eke . 

Wil jij mee aan de weg timmeren? Wil je eventueel deel uitmaken van het bestuur van deze vzw?  

Twijfel je nog en wil je eerst gewoon eens komen luisteren?  

Dan ben je van harte welkom! 

 

Lees het programma van de avond op pagina 2. 
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Programma: 
 

18.45-19.00: onthaal 

19.00 : stipte start van de vergadering 

 Verwelkoming (Annie Van Poucke) 

 Waarom een vzw voor vrijwilligerswerk oprichten? (Brigitte Wille) 

 Oprichting van de vzw (Martine Boxstaele) 
o Korte toelichting bij de ontwerpstatuten (zie bijlage)  
o Kandidaatstelling om lid te worden van de algemene vergadering 

(=effectieve leden) 
o Kandidaatstelling om bestuurder te worden (=raad van bestuur) 

 pauze 

 De naam van de nieuwe vzw: resultaat van de wedstrijd bij de vrijwilligers 

 Verkiezing van de bestuurders 

 pauze 

 Bekendmaking van de verkozenen voor de raad van bestuur 

 Korte startvergadering van de raad van bestuur (apart vanaf 21.30 uur) 

21.30 : korte mededelingen over de komende activiteiten van de vrijwilligerswerking 

21.40-22.00 : feestelijke afsluiting met een drankje en een hapje. 

 

 
 
Mogen we jou verwachten?  
 
Zend dan a.u.b. een mailtje of een sms-je (met jouw naam!) naar Annie of Sarah voor 29 mei: 

 Annie Van Poucke: annie.vanpoucke@zonnehoeve; 0491 711 276 

 Sarah De Villaer: sarah.devillaer@zonnehoeve.be; 0499 518 110 
 
 
 
Misschien tot dan?  We kijken er al naar uit! 

Vriendelijke groet, 

 

 
 
Annie Van Poucke  Martine Boxstaele  Dominiek Moerman 
verantwoordelijke   directeur logistiek en  agogisch directeur 
 vrijwilligerswerking   administratie         
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