Beste Buitenbeenpop vrijwilliger,
Op vrijdag 31 Augustus is het weer zover. De NEGENTIENDE editie van
Buitenbeenpop. We hopen dat jij, ondertussen een vaste waarde van het festival, er
bij kunt zijn. Dus als je kan, schrijf je in om tijdens de opbouwweek en/of op
vrijdag 31 augustus 2018 de festivalgangers een onvergetelijke dag te bezorgen.
Met het antwoordformulier bij deze brief kan je je inschrijven om te helpen. De
eerste dag leggen we gewoontegetrouw de plankenvloeren op de weide. Op dag
twee zetten we de tenten recht. Vanaf dag drie worden de nadarhekken geplaatst.
Tussendoor gebeuren er nog vele zaken, maar in grote lijnen is dat de planning. De
hele dag is er fris drinken voorzien en om 12u een lunch in de mess van het leger.
Elke avond sluiten we de dag samen af met een drankje.
We zoeken naarstig naar sportclubs of verenigingen die tegen een kleine vergoeding
opruimen na het festival. Als je iemand kent, laat het zeker weten. Kandidaten om
zaterdag mee op te ruimen en het terrein mee af te breken mogen zich dus zeker
ook melden. Ook voor maandag 3 september zoeken we volk om samen met het
leger het terrein leeg te maken.
Bijgevoegd vind je een beschikbaarheidsformulier, alsook de nodige informatie
rond vrijwilligerswerk.
De tekst rond vrijwilligerswerk is louter ter informatie. Je leest deze best grondig. Zo
ben je als vrijwilliger op de hoogte van je rechten en plichten.
Van zodra de beschikbaarheidsformulieren verwerkt zijn krijg je een bevestiging per
mail. Hierop staan de concrete afspraken en taken voor het festival vermeld. Er
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met jouw voorkeur. Het kan echter zijn
dat je een andere taak krijgt toegewezen dan gevraagd. Uiteraard wordt er rekening
gehouden met je fysieke mogelijkheden. Je kunt deze eventueel meedelen op je
antwoordbrief. Vanzelfsprekend wordt er met deze informatie vertrouwelijk
omgegaan.
Alvast bedankt, we appreciëren dat we op je kunnen rekenen,
Welzijnsraad Leopoldsburg, Werkgroep Buitenbeenpop,
Coördinator,
Verantwoordelijke Vrijwilligers
Bellemans Theo
Marjatta Knoppers

Neem ook eens een kijkje op de website www.buitenbeenpop.be.

Beschikbaarheidsformulier
Gelieve dit formulier ten laatste op 14 juli 2018 te bezorgen aan Marjatta
Knoppers, Veldstraat 79, 3970 Leopoldsburg of mail naar
Vrijwilligers@buitenbeenpop.be
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer/GSM: ………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer/GSM in geval van nood:…………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………
In de vorige edities ervaring opgedaan als: …………………………………………………
Rijksregisternummer (indien uitkering RVA invullen): …………………………………………….
Ik kan aanwezig zijn op:
 Vrijdag 24 augustus tijdens de opbouw van de medewerkerstent
0

uur nog te bepalen (4 vrijwilligers worden hiervoor gevraagd)

 Maandag 27 augustus tijdens de opbouw van het festivalterrein
0
0
0

08.00u en 12.00u = voormiddag
13.00u en 17.00u = namiddag
08.00u en 17.00u = hele dag



Dinsdag 28 augustus tijdens de opbouw van het festivalterrein
0 voormiddag
0 namiddag
0 hele dag



Woensdag 29 augustus tijdens de opbouw van het festivalterrein
0 voormiddag
0 namiddag
0 hele dag



Donderdag 30 augustus tijdens de opbouw van het festivalterrein
0 voormiddag
0 namiddag
0 hele dag



Vrijdag 31 augustus, tijdens het festival
0
tussen 08.00u en 20.00u
0
enkel opruimen na het festival van 16u tot 19u

Ik zal 0 wel / 0 niet aanwezig zijn op de maaltijd na het opruimen


Zaterdag 1 september tijdens het opruimen van het festivalterrein
0
tussen 08.00u en 16.00u



Maandag 3 september tijdens het opruimen van het festivalterrein
0
tussen 08.00u en 16.00u



Nachtbewaking op het festivalterrein (€25 per persoon per nacht + avondeten)
0
Maandagnacht 27 augustus telkens vanaf 16u30 tot 8u
0
Dinsdagnacht 28 augustus
0
Woensdagnacht 29 augustus
0
Donderdagnacht 30 augustus
0
Vrijdagnacht 31 augustus
0
Zaterdagnacht 1 september
0
Zondag DAG 2 september van 8u tot 16u30
0
Zondag NACHT 2 september

Organisatienota vrijwilligerswerk

Organisatie
Naam: Buitenbeenpop
Juridisch statuut: vzw
Naam verantwoordelijke: Bellemans Theo





Telefoon werk: 011/34.39.81
Telefoon privé: 011/34.77.71
GSM: 0486/79.25.94
E-mail: Bellemans@buitenbeenpop.be
Maatschappelijke zetel: secretariaat Buitenbeenpop
 Ruitersbaan 4B , 3941 Hechtel-Eksel

Doelstelling: personen met een handicap een onvergetelijke muzikale ervaring
laten beleven, via een openlucht en weide festival.

Het vrijwilligerswerk


De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten
te verrichten. De vrijwilliger krijgt geen bezoldiging voor het gepresteerde
vrijwilligerswerk. De organisatie betaalt geen vergoeding voor de onkosten
aan de vrijwilliger



Vrijwilligers die genieten van een uitkering, zoals werklozen,
bruggepensioneerden, tijdelijk arbeidsongeschikten, moeten zich in regel
stellen vooraleer ze het vrijwilligerswerk aanvatten. Zij dienen hun
rijksregisternummer door te geven. De organisator doet verder het
nodige.
 Elke vrijwilliger moet minstens 16 jaar oud zijn.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwilliger
De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger berokkent
aan de organisatie en aan derden, bij het verrichten van het vrijwilligerswerk. De
vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, zware fout
of herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds te goeder trouw.
De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24u
te melden aan de verantwoordelijke van de organisatie: Bellemans Theo

Verzekering voor vrijwilligers


De organisatie heeft een verzekering afgesloten die de burgerlijke/objectieve
aansprakelijkheid dekt van de organisatie.
 De organisatie heeft bijkomende verzekeringen afgesloten met de volgende
dekking: persoonlijke ongevallen

Plicht tot geheimhouding
De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met inacht name van de regels inzake
discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie en is gebonden
door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en
verpleegkundige gegevens die hem/haar zijn bekend geworden tijdens de uitvoering
van de vrijwillige activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar
confidentieel is meegedeeld.
Artikel 458 van het strafwetboek beschrijft de geheimhoudingsplicht als volgt:
geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen
en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van
geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij
geroepen worden om in recht (of voor een parlementaire onderzoekscommissie)
getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen
bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en met geldboete van honderd frank (€ 2,47) tot vijfhonderd frank (€
12,93).
De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande de
vrijwilliger verkrijgt, vertrouwelijk.

Indien je nieuwe vrijwilligers wil aanbrengen, mag je ze laten mailen naar
vrijwilligers@buitenbeenpop.be. Ze worden dan via Marjatta Knoppers verder
geïnformeerd.
Ook dit jaar kunnen we na het festival met al de vrijwilligers weer genieten van een
overheerlijke maaltijd bereid door Felix Alen. Indien je zelf een feest wil geven of
een bedrijfsfeest wil organiseren, kan je altijd vrijblijvend een voorstel vragen. Alle
info op: www.hofterhode.be. Succes gegarandeerd!

