VERGOEDING
Vergoedingen voor onze kampen en speelweken
Hieronder vinden jullie een overzicht van de vergoeding die je van Jonge Helden ontvangt voor je inzet als
vrijwilliger. Deze vergoeding is conform de wetgeving op het vrijwilligersstatuut aangepast. Een belangrijk
aspect in de wetgeving betreft de vergoedingen die ‘vrijwilligers’ maximaal mogen ontvangen.
De wet voorziet dat vrijwilligers voor hun inzet binnen organisaties een beperkte vergoeding mogen
ontvangen. Jonge Helden opteert voor het systeem van de forfaitaire vergoeding.
De onkostenvergoeding mag maximum 33,36 euro per dag en 1.334,55 euro per jaar bedragen. Opgelet:
dat geldt voor al het vrijwilligerswerk samen van één vrijwilliger! Naast die forfaitaire vergoeding is er de
terugbetaling van de werkelijk bewezen vervoerskosten tot maximum 2.000 kilometer per jaar.
Dit zijn de dagvergoedingen van 2017
Functie
Coördinator
Hoofdanimator en BDD
Stagiair-hoofdanimator en inloop-BBD
(stagiair)animator
Kookploeg

Vergoeding per dag in €
23,00
17,00
12,00
12,00
15,00

Telefoon- en portkosten zijn vervat in bovenstaande vergoedingen en kunnen niet extra aangerekend
worden !!!

Kilometervergoedingen voor CO ‘s, KP ’s en (I)BBD ‘s
De CO of de KP-medewerker die zijn wagen meeneemt op vakantie, wordt hiervoor vergoed. We
verwachten wel dat, als je komt met een wagen waarvan de kilometers vergoed worden, deze ter
beschikking kan staan voor een boodschap of een noodverplaatsing naar de dokter bijvoorbeeld. Er geldt
een kilometervergoeding van € 0.20 zonder plafond. Dit enkel als alles duidelijk genoteerd is op het blad
‘verantwoording verplaatsing’. Dit formulier kan je vinden in de coördinatorenmap. Bij een kookploeg tot 3
personen wordt er max. 1 wagen vergoed. Boven de 3 personen worden er 2 wagens vergoed.
Voor (I)BDD’ers geldt deze vergoeding ook voor de gekende en toegestane huisbezoeken. Dit bet ekent
concreet dat wij vooraf een mailtje moeten ontvangen op info@jongehelden.be. Hierin vermeld je naar
waar en wanneer je met de wagen op huisbezoek gaat. Laat ook even weten v oor welke vakantie dit juist is.
Het openbaar vervoer wordt ook volledig terugbetaald mits bewijsstukken (dus niet betalen met een
smsje). Denk er wel aan om dit in te schrijven in het daarvoor bestemde formulier dat terug te vinden is in
de map.
Indien er zich een specifieke situatie voordoet, gelieve dan contact op te nemen met de personeelsploeg
van Jonge Helden.

Kilometer verzekering
Voor al onze CO ‘s, KP-medewerkers en (I)BBD ’s bieden wij een kilometerverzekering
aan. Dit betekent dat je tijdens het maken van een dienstverplaatsing op de openbare
weg omnium verzekerd bent. Dit betekent concreet dat je tijdens het maken van een
dienstverplaatsing op de openbare weg verzekerd bent. De polis dekt brand, diefstal, glasbreuk en
voertuigschade met een vrijstelling van € 123.95. Om hiervan te kunnen genieten moet jaarlijks wel de
nodige gegevens invullen op jouw kandidatuurformulier. Het zijn namelijk deze gegevens die wij
doorspelen aan onze verzekeringsagent. Nodeloos te zeggen dus dat het belangrijk is om deze op tijd te
bezorgen.
Indien deze gegevens op een later tijdstip aangepast moeten worden, vragen we om Jonge Helden
hiervan steeds op de hoogte te brengen. Dit gebeurt immers niet automatisch. Reken hiervoor steeds
minimaal 7 werkdagen. Wanneer dit gebeurt op kortere termijn is er immers geen garantie. Er kan steeds
maar één wagen per persoon ter verzekering doorgegeven worden.

