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Reglement 

 

Reglement voor de vergoeding van vrijwilligers van 

Speelplein- en Grabbelpaswerking 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 april 2021 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 30 april 2021 

 

Artikel 1 – voorwaarden voor de vrijwilliger 

§1. Om vrijwilliger te kunnen zijn bij Speelpleinwerking of Grabbelpas, dient de jongere de leeftijd 

van 15 jaar bereikt te hebben en de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs 

hebben afgerond.  

§1.1. Als jeugddienst zetten we extra in op het onthaal, voldoende ondersteuning en coaching 

van jonge animatoren. We streven naar een gezond evenwicht tussen beginnende en 

ervaren animatoren.  

§1.2.  Jongeren die zich nog niet klaar voelen om op de leeftijd van 15 jaar de taak van 

animator op te nemen, kunnen dat kalenderjaar nog als lid in de tienergroep blijven 

(enkel bij Speelpleinwerking Kleit; Speelpleinwerking Adegem en Grabbelpas staan open 

voor deelnemers t.e.m. 12 jaar).  

§2. De vrijwilliger kan pas starten wanneer hij/zij een bezoek heeft gebracht aan de jeugddienst 

en de vrijwilligersovereenkomst en informatienota correct invulde.  

§3. Het is noodzakelijk dat de vrijwilligers van Grabbelpas en Speelpleinwerking voldoende 

gevormd en begeleid worden in hun taak om een kwalitatieve werking te garanderen. Vanuit de 

jeugddienst worden de vrijwilligers sterk gestimuleerd om vanaf het tweede jaar 

Speelpleinwerking/Grabbelpas een attest te behalen van “animator in het jeugdwerk”. Dit is 

echter geen verplichting. Het attest “animator in het jeugdwerk”, uitgereikt door de Vlaamse 

Overheid”, wordt behaald door het volgen van een cursus bij een erkende instantie en na het 

volgen van 50 uur stage op een erkende stageplaats (speelpleinwerking of elders in de 

jeugdwerksector). Deelnemers komen hiervoor in aanspraak op een terugbetaling. een aanvraag 

volgens het reglement “subsidies voor kadervorming en terugbetaling cursuskosten” indienen.  

 

Artikel 2: vergoeding  

§1. Een vrijwilliger bij Grabbelpas en Speelpleinwerking ontvangt een forfaitaire 

onkostenvergoeding per dagdeel (voor- of namiddag) van het Gemeentebestuur Maldegem:  

-  10 euro per dagdeel voor vrijwilligers zonder attest “animator in het jeugdwerk”  

-  20 euro per dagdeel voor vrijwilligers met een attest “animator in het jeugdwerk” of 

vrijwilligers die een getuigschrift kunnen voorleggen van een beroepsopleiding in een 

sociale richting, gekoppeld aan stage.  

-  25 euro per dagdeel voor de hoofanimatoren van speelpleinwerking.  
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§2. De jeugddienst berekent de onkostenvergoedingen van de animatoren, de personeelsdienst 

staat in voor de uiteindelijke betaling:  

- voor de Grabbelpas na iedere vakantie (krokus – paas – herfst)  

- voor de Speelpleinwerking op het einde van de maand juli en augustus  

§3. De jongere die Speelpleinwerking of Grabbelpas geeft, valt onder het statuut van de 

vrijwilliger. De maximumbedragen van forfaitaire vergoeding zijn vastgelegd in de vrijwilligerswet 

van 3 juli 2005 en worden jaarlijks geïndexeerd.  

 

Artikel 3: cumulverbod  

Jongeren die jobstudent zijn bij Gemeentebestuur Maldegem, kunnen in datzelfde jaar geen 

vrijwilliger meer zijn binnen Gemeentebestuur Maldegem. De jongere is verplicht dit te melden 

bij de jeugddienst, indien dit het geval is.  

 

Artikel 4: Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 mei 2021. De organisatienota Speelpleinwerking en 

Grabbelpas, goedgekeurd in het college van 13 april 2015, wordt opgeheven vanaf 30 april 2021. 


