
 

 

 

 

VACATURE  “VRIJWILLIG MEDEWERKER” (m/v) 

 
Functieomschrijving:   allround en totale inzet voor kinderen en gastjes (van 6 tot 18 jaar) met een 
fysieke beperking (opvang, verzorging, gesprek, knuffel, samen spelen en genieten, begeleiding bij 
activiteiten, zwemmen, enz). 

Wat verwachten we:   

-dat je 17 jaar of ouder bent. 

-200% enthousiasme. 

-openstaan voor nieuwe contacten met de doelgroep én de mede-vrijwilligers. 

-inzet en deelname aan de weekends in februari of maart en november én het zomerkamp in juli. 

-inzet en deelname aan nevenactiviteiten zoals de happening in september en de inpakactie in 
december. 

-een minieme financiële bijdrage van 35 € per werkjaar voor algemene kosten en verzekering. 

Wat bieden we: 

-een ongelooflijk grote groep enthousiaste medewerkers. 

-een unieke familiale zonnebloemblaadjes-sfeer. 

-ontspanning na inspanning. 

-een niet te vergeten fijn gevoel na een weekend of na het zomerkamp. 

Wat bieden we niet: 

-een vergoeding voor de geleverde medewerking maar alle gemaakte kosten, zoals aankoop van 
knutselgerief of spelmateriaal voor de groep, worden terugbetaald (mits voorlegging van kasticket of 
factuur). 

Praktisch: 

-de eerstvolgende activiteiten: -werkdag als voorbereiding van het zomerkamp (april) 

(zal dit jaar niet met de ganse groep leiding gebeuren 
maar iedere leefgroep afzonderlijk) 

     -zomerkamp van 21 t/m 29 juli 2021 met voorpost op 20 juli en 

      napost op 30 juli 2021. 



-nieuwe medewerkers (leiding) worden toegewezen aan een leefgroep, we houden rekening met de 
voorkeur van de medewerker maar we moeten ook rekening houden met de noodzaak in één of 
andere groep. 

-we vragen aan de medewerkers om zich aan te sluiten bij één of andere werkgroep zoals “onthaal 
en algemeen spel”, “kampthema en slotshow”, “OCOP”, “OASE”, “OLEI”, “sponsoring”. 

Hoe zich aanmelden? 

Stuur een mailtje naar info@zonnebloemblaadjes met naam, voornaam, geboortedatum,  post- en 
mailadres, gsm-nummer. 

Voor meer informatie kan je terecht bij: 

Annelies Rosseel, mailadres rosseelannelies@hotmail.com of info@zonnebloemblaadjes.be, gsm 
0484/141357 

Jean-Pierre Rosseel, mailadres jprosseel@skynet.be of info@zonnebloemblaadjes.be, gsm 
0471/111279 
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