OCMW De Pinte

De Pinte vrijwillig
Jij maakt het verschil!

Werven van vrijwilligers : ondersteuning vanuit de
dienst Vrije Tijd !
Het bloeiende verenigingsleven is het kloppend hart van onze gemeente. Dit
kan enkel door de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de
werking van hun vereniging draaiende te houden. Er wordt helaas vastgesteld
dat steeds minder mensen bereid zijn dit voorbeeld te volgen. Door gebrek
aan mankracht dreigen daarom vele verenigingen en hun activiteiten verloren
te gaan.
Om de verenigingen te helpen in de werving van nieuwe kandidaatvrijwilligers heeft de dienst Vrije tijd enkele nieuwe initiatieven uitgewerkt.
Men kan banners ontlenen die kunnen geplaatst worden tijdens activiteiten
waar veel mensen aan deelnemen. Op deze banners staat de boodschap:
“Dit initiatief zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van vrijwilligers.
Bedankt!“
Het is daarbij de bedoeling:
1. dat de deelnemers aan (grote) activiteiten, die door verenigingen
worden georganiseerd, bewust gemaakt worden van het feit dat deze
activiteiten niet zouden kunnen plaatsvinden zonder de inzet van vele
vrijwilligers;
2. dat deze vrijwilligers ook
uitdrukkelijk worden bedankt voor
hun inzet;
3. om mensen te doen nadenken om
zich eventueel ook als vrijwilliger te
engageren en zich daarvoor
aanmelden bij het vrijwilligersloket
bij de dienst Vrije Tijd.
Op de dienst Vrije Tijd kunnen ook placemats met dezelfde bodschap worden
afgehaald.
In het najaar organiseert de dienst Vrije Tijd een infoavond voor verenigingen
waarin niet zozeer wordt ingegaan op het werven van nieuwe vrijwilligers
maar wel op het motiveren door positieve coaching van de bestaande
vrijwilligersploeg.

Voorwoord
Onze gemeente kan rekenen op talrijke vrijwilligers, die een actieve rol
opnemen in onze verenigingen of in gemeentelijke diensten; in de bar van
het woonzorgcentrum of de sportclub, als animator tijdens jeugdvakanties,
als chauffeur om personen met een beperkte mobiliteit te vervoeren, als
medeorganisator van buurtactiviteiten …
Vrijwilligers zijn vaak voorbeelden, al staan ze zelf misschien niet graag in
het middelpunt van de belangstelling.
Hun positief engagement herkennen we aan de enthousiaste verwelkoming
wanneer je deelneemt aan een lokale activiteit. Anderen dragen de
organisatie als stille werkkracht. Het zijn de harde werkers die instaan voor al
het voorbereidende werk, die de laatste opkuis doen, als iedereen tevreden
huiswaarts keert.
We zijn er ons heel erg van bewust dat hun inzet onbetaalbaar en erg
bijzonder is in ons drukke leven vandaag.
We vragen iedereen die zich geroepen voelt, om niet te twijfelen en contact
op te nemen met organisaties of verenigingen die je een warm hart
toedragen. De medewerkers kunnen je hulp zeer goed gebruiken. Spreek hen
aan en vraag hen naar hun ervaringen als vrijwilliger.
En aan iedereen die de vruchten plukt van het vrijwilligerswerk: schat het
werk naar waarde en geef eens een dankbaar schouderklopje. Dat geeft extra
energie om verder te doen.
Een welgemeende dank je wel!
Hilde Claeys
Burgemeester

Eva De Schryver
OCMW-voorzitter
Schepen van Welzijn

Welzijn
WZC Scheldevelde
Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale (MMC) van het OCMW De Pinte zorgt samen met
vrijwilligers voor het vervoer van mensen die niet in staat zijn zich met
openbaar of eigen vervoer te verplaatsen.
Dit vervoer wordt meestal gebruikt voor zieken- en familiebezoek, bijwonen
van sociaal-culturele activiteiten, boodschappen en soms ook
doktersbezoeken.
De vrijwilligers rijden met hun eigen wagen en ontvangen daarvoor een
kilometervergoeding. Ze zijn omnium verzekerd tijdens de ritten voor de
MMC.
Beschik je over een wagen, rijd je graag en help je graag anderen? Dan ben
jij de geschikte persoon om mee te werken als chauffeur bij onze Minder
Mobielen Centrale!
Contact
Sociale dienst OCMW De Pinte Rika Stock, Kasteellaan 41,
9840 De Pinte
Tel. 09 280 93 01,
hendrika.stock@ocmwdepinte.be
Sociale dienst
Het OCMW De Pinte staat in voor de materiële opvang van negen asielzoekers
in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) De Blijpoel. Vrijwilligers kunnen helpen
om via een praktische aanpak Nederlands aan te leren aan nieuwkomers of
het tolken van informele gesprekken.
Sommige cliënten van de sociale dienst hebben soms heel praktische,
concrete hulp nodig.
Wij denken bijvoorbeeld aan het helpen zoeken naar een geschikte woning,
contact nemen met huiseigenaars, de stap zetten naar bepaalde diensten in
Gent of een naburige gemeente.
Het spreekt vanzelf dat hierbij de nodige tact en discretie zeer belangrijk zijn.
Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met onze dienst.
Contact
Sociale dienst OCMW De Pinte
Leen Claus, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 99, leen.claus@ocmwdepinte.be
Hilde Van Wambeke, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 90, hilde.vanwambeke@ocmwdepinte.be

Het woonzorgcentrum (WZC) Scheldevelde biedt een thuis aan 59 gebruikers.
Wij zorgen dat de bewoners zich thuis voelen en organiseren tal van
activiteiten die aanleunen bij de leefwereld en interesses van de bewoners.
Elke dag van de week valt er wel iets te beleven in ons woonzorgcentrum.
Wij werken al geruime tijd met vrijwilligers. Zij bieden hulp bij allerlei
activiteiten die door de dienst Animatie georganiseerd worden. Dit houdt in
dat vrijwilligers onze bewoners begeleiden tijdens uitstappen. Zij zorgen voor
vervoer, houden de bar open tijdens het weekend en op speciale
gelegenheden, helpen de gemeenschappelijke ruimtes versieren ...







Er worden verschillende uitstappen georganiseerd. Hierbij vragen we
vrijwilligers om rolwagens te duwen, bewoners te begeleiden of in te
staan voor vervoer. In de zomerperiode wordt er tweewekelijks op
vrijdagnamiddag gewandeld in De Pinte.
De cafetaria van het WZC is iedere namiddag open van 13.30 tot 16.30
uur. Familie en bezoekers hebben de gelegenheid om iets te drinken aan
een democratische prijs. De bar wordt in het weekend en op speciale
gelegenheden opengehouden door vrijwilligers.
Daarnaast helpen vrijwilligers ook met het versieren van de
gemeenschappelijke ruimtes in het kader van verschillende thema’s. Een
bezoekje brengen op de kamer bij bewoners die weinig bezoek ontvangen
of een zieke bewoner in het ziekenhuis gaan bezoeken kan ook tot de
taken van een vrijwilliger behoren. Kortom, er is voor elke vrijwilligers
wat wils …

Heb je nog wat vrije tijd en hou je van oudere
mensen? Ben je sociaal, sla je graag een babbel of
bied je graag hulp waar nodig? Neem dan contact
met ons op.
Contact
WZC Scheldevelde
Martine De Bouver, directeur WZC, Kasteellaan 41,
9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 95,
martine.debouver@ocmwdepinte.be
Sandra De Moor, verantwoordelijke
vrijwilligerswerking, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte,
tel. 09 280 93 05, sandra.demoor@ocmwdepinte.be

Sport

Kinderen & jongeren

Ben je minstens zestien?
Ben je creatief en goedgeluimd
en hou je van kinderen en
sportieve volwassenen?
Heb je een gezonde dosis gevoel
voor verantwoordelijkheid?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben je minstens zestien jaar, creatief en vind je ‘spelen’ super? Heb je zin om
kinderen of jongeren fantastische momenten te bezorgen? Heb je een groot
inlevingsvermogen? Wil je graag deel uitmaken van een enthousiaste groep
animatoren en vrijwilligers van de jeugddienst? Dan is de jeugddienst op zoek
naar jou.

Vrijwilliger bij de kleutertjes
tijdens de Sportacademie

Amigos, de speelpleinwerking van De Pinte,
is er een week tijdens de paasvakantie en
vier weken tijdens de zomervakantie voor
alle kinderen van drie tot twaalf jaar. De
werking staat ook open voor jongeren uit
het eerste en tweede middelbaar op
dinsdagnamiddag en donderdag een hele
dag.
Voor de begeleiding en de uitwerking van
activiteiten tijdens de speelpleinweken zijn
we op zoek naar meerdere animatoren die
er met hun enthousiasme en creativiteit in slagen de verschillende
leeftijdsgroepen een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Gedurende een tiental zaterdagen in het voorjaar en het najaar organiseert
de sportdienst de Sportacademie. Wij zoeken enthousiaste, kindvriendelijke
vrijwilligers om wat extra toezicht te doen tijdens de leswissels en om de
kleuters te begeleiden als ze tijdens de les moeten plassen. Tussendoor
vragen wij om wat extra ondersteuning te geven tijdens de bewegingslessen
onder leiding van onze ervaren lesgevers.
Vrijwilliger voor verschillende activiteiten van de sportdienst
In de loop van het sportseizoen zijn vrijwilligers welkom voor het begeleiden
en ondersteunen van tal van activiteiten:
 de UiT-beurs voor alle inwoners van de gemeente, waarop de
verenigingen hun deuren open zetten;
 de info- en animatiestand van de sportdienst tijdens de jaarlijkse braderie
(Pintefeest) in september;
 de voorbereidingen en de organisatie van het jaarlijkse Sportgala waarop
de gemeentelijke kampioenen gehuldigd worden;
 begeleiding van de deelnemers op de jaarlijkse Buitenspeeldag;
 opvang voor en na de gemeentelijke sportkampen.
Voor dit en nog veel meer, rekenen we graag op de hulp van jou als
vrijwilliger.
Wil je kennismaken met onze werking en ons ondersteunen door je vrijwillig
in te zetten, neem dan contact op.
Contact
Sportdienst
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 98 48, vrijwilliger@depinte.be

Vrijwilliger bij Speelpleinwerking
Amigos

Interesse? Contacteer de jeugddienst (zie hieronder).
Vrijwilliger voor losse activiteiten van de jeugddienst
Bij Jeugddienst De Pinte kan je het hele jaar door aan de slag met kinderen.
Ben je af en toe beschikbaar tijdens het jaar, dan kan je je opgeven als
vrijwilliger voor losse activiteiten die de jeugddienst organiseert zoals
Buitenspeeldag, Roefeldag, tieneractiviteiten, Speelstraat …
Grijp nu de kans om een leuke tijd te beleven als vrijwilliger bij de
jeugddienst als speelpleinanimator en/of losse vrijwilliger. Interesse? Neem
contact op met de jeugddienst.
Contact
Jeugddienst
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 98 51, vrijwilliger@depinte.be

Consultatiebureau Kind en Gezin

Naschoolse kinderopvang voor vzw ONSA

Het OCMW De Pinte organiseert het Consultatiebureau van Kind en Gezin. De
consultaties vinden plaats in het ‘Huis van het Kind’ - ‘t Bommeltje’,
Bommelstraat 33 bus 22 in De Pinte en worden geleid door een arts samen
met de verpleegkundige.

Ben je voor of na de schooluren één of
meerdere uurtjes beschikbaar en ga je
graag met kinderen om? Dan is dit zeker
iets voor jou!
Vzw ONderwijs en SAmenwerking De Pinte
organiseert naschoolse kinderopvang in
drie Pintse scholen: Vrije basisschool De
Pinte, Vrije basisschool Zevergem en de
Gemeentelijke basisschool.

Voor de organisatie is de inbreng van vrijwillige medewerkers bijzonder
belangrijk. Zij zijn een schakel tussen het doelpubliek en de dienstverlening.
Een team van vrijwilligers zorgt voor een warm onthaal van ouders en hun
kinderen. Ze hebben een aantal taken zoals het helpen waar nodig voor het
aan- en uitkleden van de kindjes, wegen en meten. Kortom, samen met de
arts en de verpleegkundige zorgen zij voor het vlot verloop van het consult.
De consultaties vinden plaats:
 iedere derde dinsdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur
 iedere dinsdag van 17.00 tot 19.30 uur
 iedere woensdag van 8.30 tot 11.30 uur
Kan je je vrijmaken op één van bovenstaande dagen? Ben je sociaal voelend
en wens je ons team te versterken? Vraag dan vrijblijvend informatie.
Contact
Secretariaat OCMW De Pinte
Marleen Schelstraete, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 72 97, marleen.schelstraete@ocmwdepinte.be

Naast het toezicht van de spelende
kinderen door vaste begeleiders doet Onsa
ook een beroep op enthousiaste
vrijwilligers die kunnen bijspringen
wanneer het nodig is.
Dat kan ’s ochtends van 7.15 tot 8.15 uur,
op woensdag van 11.30 tot 12.15 uur of ‘s
avonds van 16 tot 17.15.
Interesse? Neem dan geheel vrijblijvend
contact op met vzw Onsa.
Contact
Vzw Onderwijs en Samenwerking
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 98 43, vrijwilliger@depinte.be

Cultuur

Algemeen

Vrijwillige technici OCP

Nuttige links

Het Ontmoetingscentrum Polderbos is het kloppende hart van de
socioculturele activiteiten van de gemeente. Bijna wekelijks staan in de
Cultuurzaal activiteiten geprogrammeerd die vragen om een degelijke
professionele ondersteuning van geluid, licht en beeldvorming. Een toffe
groep technici zorgt voor de technische bijstand tijdens optredens,
theatervoorstellingen, lezingen en zo veel meer.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw: www.vrijwilligersweb.be
Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen: www.vrijwilliger.be

Om deel te kunnen uitmaken van de technische ploeg is een basiskennis van
elektronica en/of informatica een vereiste. Interesse in licht- en
geluidstechniek is een beginvoorwaarde. Verdere opleiding wordt voorzien.
Voldoe je aan de
voorwaarden? En wil je je
steentje bijdragen tot het
slagen van allerlei
activiteiten? Vraag dan
vrijblijvend informatie bij de
cultuurdienst.
Culturele activiteiten
Cultuurdienst De Pinte
organiseert jaarlijks
evenementen zoals de Week van de Amateurkunsten, Erfgoeddag, Dag van
het Park, Bibfestival … We ondersteunen ook de organisatie van evenementen
zoals Feest van de Vlaamse Gemeenschap en het Festival van Vlaanderen.
We staan er dikwijls niet bij stil, maar deze organisaties zouden vierkant
draaien wanneer de belangeloze inzet van mensen wegviel.
Wie geïnteresseerd is om op dergelijke festiviteiten de handen uit de mouwen
te steken, kan vrijblijvend contact opnemen met de cultuurdienst.
Contact
Cultuurdienst
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 98 50, vrijwilliger@depinte.be

Vrijwilligerswerk verzekerd
De meeste verenigingen die al lang met vrijwilligers werken, zijn meestal
voldoende verzekerd. De vrijwilligerswet legt hen deze verzekeringsplicht op.
Kleinere, spontane en occasionele initiatieven hebben deze verplichting niet
en zijn doorgans minder of zelfs niet verzekerd. Dankzij middelen van de
Nationale Loterij kunnen deze initiatieven rekenen op een gratis verzekering
voor vrijwilligerswerk. Elke Pintse vereniging kan een aanvraag indienen om
erkend te worden. Zowel vzw’s, feitelijke verenigingen als plaatselijke
afdelingen van overkoepelende vzw’s komen in aanmerking.
Let op! Deze verzekering is
geen vervanging van de
jaarzekering van de leden en
vrijwilligers bij de gekende
verenigingen. Ze kan wel
ingeschakeld worden bij
activiteiten waar men
sporadisch een beroep doet op
extra vrijwilligers.
Voor meer informatie: Lokaal
vrijwilligersloket De Pinte. Je
kunt hier ook terecht met alle
andere vragen in verband met
vrijwilligers en
vrijwilligerswetgeving.
Contact
Lokaal vrijwilligersloket - Cultuurdienst
Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 98 50, vrijwilliger@depinte.be

