Lokale besturen

informatie

VONAK vzw ondersteunt o.a. lokale besturen om de
doelstellingen te realiseren voor de eigen inwoners.

Administratieve zetel
VONAK vzw

We bieden een combinatie van een online- en

Miksebaan 264 B, 2930 Brasschaat

offlineservice om iedereen te mobiliseren om te

03 653 59 97

vrijwilligen, het vrijwilligersaanbod in de gemeente op een

info@vonak.be

aantrekkelijke wijze bekend te maken, acties te

www.vonak.be

organiseren om ‘vrijwilligen’ te promoten, vrijwilligers te
informeren, te rekruteren, te ondersteunen en vorming
aan te bieden.
We zetten in op maatschappelijke waardering van het
vrijwilligen door allerlei acties voor vrijwilligers en hun
omgeving te organiseren.
Tenslotte richt VONAK zich tot de verenigingen in de
gemeente om hen ‘warm te maken’ om vrijwilligers in te
zetten, hen te helpen bij het opzetten van een
vrijwilligersbeleid en de praktische en administratieve
organisatie van hun vrijwilligerswerking.

Operationele zetel
VONAK vzw
Kantooradres: Welzijnscampus OLO vzw
Bredabaan 399, 2930 Brasschaat
03 653 59 97
info@vonak.be
www.vonak.be

Vrijwilligerspunt Brasschaat
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
openingsuren: donderdag van 13u00 tot 17u00
e-mail: vrijwilligerspunt@brasschaat.be

Vrijwilligerspunt Zoersel
Handelslei 167, 2980 Zoersel
openingsuren: maandag van 08u30 tot 12u30 of
op afspraak
e-mail: vrijwilligerspunt@zoersel.be

Vrijwilligerspunt Schilde
Bibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
openingsuren: woensdag van 13u30 tot 15u30 of
op afspraak
e-mail: vrijwilligers@schilde.be

VONAK vzw is een erkende
en autonome vrijwilligersorganisatie.
VONAK ondersteunt individuele vrijwilligers,
organisaties en lokale besturen in ‘vrijwilligen’.
Iedereen heeft talent! Daarom biedt VONAK
extra aandacht aan kwetsbare vrijwilligers.

Lokale besturen

Vrijwilligers

Organisaties

Ben jij op zoek naar een vrijwilligersactiviteit,

Organisaties kunnen op twee manieren gebruikmaken

maar weet je niet goed waar je aan de slag kan?

van de VONAK-dienstverlening.

Wij helpen je graag verder.

Als organisatie aansluiten bij VONAK vzw:

vrijwilligers werken en op het niveau van de samenleving

Kom langs bij VONAK of in een van onze vrijwilligers-

wij bieden een service op maat.

als geheel.

punten. Wij geloven sterk dat iedereen kan ‘vrijwilligen’.

Aansluiten is gratis. Organisaties kunnen rekenen op

Het gecoördineerd vrijwilligersbeleid waaraan de Vlaamse

Ieder talent is inzetbaar bij een organisatie in je buurt.

ondersteuning, zowel op organisatorisch als financieel

Overheid (onder impuls van minister-president Geert

vlak.

Bourgeois en minister Sven Gatz) sinds november 2016

We gaan eerst op zoek naar jouw talent, wat je graag wil

Wij vragen enkel een engagement aan de hand van een

werkt, wil de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter

doen en wat kan op maat van jouw tijdsinvestering.

samenwerkingsovereenkomst op maat van uw werking.

ondersteunen. Het ontwikkelde een visie voor vrijwilligers-

De Vlaamse Overheid erkent de eigenheid en de
meerwaarde van het vrijwilligerswerk voor individuele
vrijwilligers, voor organisaties en instellingen die met

werk en -beleid en concretiseert deze in een aantal
VONAK verwijst je door of neemt contact met

U biedt een goed kader aan vrijwilligers en participeert in

verschillende organisaties om jouw talent aan te prijzen.

overlegmomenten. Als organisatie kan u ook
rekenen op een gratis vrijwilligersverzekering.

Het is ons doel iedereen die dat wil
- al dan niet kwetsbaar - te laten vrijwilligen.

Als organisatie op zoek naar een breder draagvlak
en advies: wij denken mee.
VONAK kan instaan voor een bredere bekendmaking van
de vrijwilligerstaak in uw organisatie.
Wij verwijzen vrijwilligers die bij ons langskomen met het
talent dat u zoekt, graag door.
Wij helpen elke organisatie graag verder met advies.

doelstellingen die het verder wil uitwerken:



Vrijwilligersactiviteiten ‘zuiver’ te houden;



Vrijwilligers beschermen;



Inzetten op ondersteuning en informatie voor
vrijwilligers;



Het verenigingsleven te ondersteunen;



Iedereen de kans te geven om vrijwilligerswerk te
kunnen doen;



Vrijwilligerswerk promoten en zichtbaar maken.

