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UNLESS – Vrijwilliger Regels 
 

Bedoeling van de vrijwilliger regels 
Deze regels wordt geschreven om een algemene begeleiding aan de vrijwilligers te geven. UNLESS 
behoudt zich het exclusieve recht om deze regels te wijzigen op elk gewenst moment en verwacht 
het aanvaarden van de gewijzigde regels. Wijzigingen of uitzonderingen op deze regels kan slechts 
door de Food4Friends Program Manager of de voorzitter van UNLESS worden verleend. Punten die 
niet specifiek onder deze regels vallen, worden door de Food4Friends Program Manager of de 
voorzitter van UNLESS bepaald. 

Definitie van 'Vrijwilliger' 
Een "vrijwilliger" is iedereen die, zonder vergoeding of verwachting van compensatie, een taak op 
aanwijzing van en voor rekening van UNLESS uitvoert. Een "vrijwilliger" moet voorafgaand aan de 
uitvoering van de taak officieel door UNLESS aanvaard en ingeschreven worden. Vrijwilligers worden 
niet als "werknemers" van UNLESS beschouwd. 

Tijdens mijn vrijwilligerswerk activiteiten voor UNLESS: 

 zal ik geen politieke en/of religieuze propaganda maken. (Dit is wettelijk strafbaar. Iedereen 
die van het uitvoeren van dergelijk gedrag verdacht is, zal onmiddellijk ontslagen worden en 
bij de politie aangegeven worden.) 

 zal ik geen gebruik maken van of onder invloed zijn van alcohol of illegale substanties. 

 zal ik geen gebruik maken van vulgair of ongepast taalgebruik. (Geen seksueel contact, 
seksueel suggestieve kleding, gedrag of spraak, of enige vorm van seksuele intimidatie zal 
getolereerd worden.) 

 zal ik geen geld lenen of geven aan degenen die we. (Gelieve alle donaties rechtstreeks aan 
UNLESS aan te bieden.) 

 zal ik niet proberen om iemand te helpen die ziek is of een ongeval heeft gehad. Neem 
contact op met de Food4Friends Program Manager voor advies. 

 zal ik geen foto's of video's nemen van degenen die we helpen zonder schriftelijke 
toestemming van de Food4Friends Program Manager of de voorzitter van UNLESS. 

 zal ik niet op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, afkomst 
of handicap discrimineren. 

 zal ik geen verklaringen aan de media of de politie in naam van UNLESS geven. (Indien 
benaderd door de media of de politie, kan u deze doorsturen naar de Food4Friends Program 
Manager of de voorzitter van UNLESS.) 
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 zal ik geen vertrouwelijke informatie die aan mij bekend word onthullen. (De vrijwilliger 
respecteert de waardigheid, de persoonlijkheid en de cultuur van alle mensen.) 

 zal ik de bevelen van de Food4Friends Program Manager of de voorzitter van UNLESS 
respecteren. 

 zal ik openstaan om feedback te ontvangen van de Food4Friends Program Manager of de 
voorzitter van UNLESS en deze te gebruiken. 

 zal ik suggesties of problemen met de Food4Friends Program Manager of de voorzitter van 
UNLESS in privé na de activiteit bespreken. 

Veiligheid 
De veiligheid van onze vrijwilligers is belangrijk voor ons. Daarom zal UNLESS nooit het 
telefoonnummer, leeftijd of andere persoonlijke gegevens van een vrijwilliger, zonder toestemming 
van diegene, aan iemand buiten de organisatie of andere vrijwilligers geven. Omwille van de 
verzekering, houden we wel een lijst bij van alle vrijwilligers die opdrachten voor ons hebben 
uitgevoerd. 

Alle vrijwilligers moeten: 

 voor hun eerste vrijwilligersactiviteit, het huidige document uitprinten, ondertekenen en 
ingeven 

 op voorhand zichzelf voor alle vrijwilligersactiviteiten via e-mail, telefoon of Facebook 
inschrijven 

 ons op voorhand laten weten of ze voedsel of andere donaties meebrengen. Ze moeten 
hiervoor goedkeuring krijgen door de Food4Friends Program Manager of de voorzitter van 
UNLESS 

Vertrouwelijkheid en Vertegenwoordigen van het Project 
De vrijwilligers worden gevraagd om niet namens UNLESS of de Food4Friends Project: 

 organisaties of individuen contacteren 

 interviews geven 

 artikels schrijven (Facebook inbegrepen) 

behalve indien ze hiervoor schriftelijke toestemming hebben verkregen door de Food4Friends 
Project Manager of de voorzitter van UNLESS., 

Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor alle bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie die ze krijgen, 
zoals de mensen namen, persoonlijke situatie, geschiedenis, etc. 

Het niet geheimhouden kan leiden tot het beëindigen van de overeenkomst van de vrijwilliger en 
UNLESS of andere corrigerende maatregelen. 
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Scholen en bedrijven 
UNLESS accepteert ook studenten en mensen uit zakelijke vrijwilligersprogramma’s als vrijwilligers. In 
elk geval, moet er een schriftelijke overeenkomst met de organisatie, school of programma waar de 
vrijwilligers afkomstig van zijn worden gemaakt. Deze overeenkomst stelt de  verantwoordelijkheid 
voor het beheer en de verzorging van de vrijwilligers. Deze overeenkomst moet schriftelijk worden 
ingediend voordat de vrijwilliger een opdracht begint. 

Minderjarige vrijwilligers (onder 18) 
Indien je jonger dan 18 bent, laat minstens één van je ouders weten dat je gaat werken als vrijwilliger 
voor Food4Friends/UNLESS. Je moet ook voorzien dat wij hun contactgegevens krijgen. Wij raden je 
aan om de URL van de UNLESS website aan je ouders te geven, zodat ze zelfdoor het materiaal 
kunnen lezen, en zodat wij hen kunnen uitnodigen om zich op onze mailinglijst in te schrijven. 
Mochten je ouders nog vragen of opmerkingen hebben, mogen ze altijd contact opnemen met de 
Food4Friends Project Manager of UNLESS President via telefoon of mail. 

Het beëindigen van uw vrijwilliger rol 
UNLESS aanvaardt de dienst van alle vrijwilligers met begrip dat het een dergelijke dienst is naar 
eigen goeddunken van UNLESS. Vrijwilligers zijn akkoord dat UNLESS op elk moment, om welke 
reden, mag besluiten om de overeenkomst met de vrijwilliger te beëindigen. 

De vrijwilliger kan op elk moment, om welke reden, besluiten om hun overeenkomst met UNLESS te 
verbreken. Deze beslissing moet zo snel mogelijk aan de Food4Friends Project Manager of de 
voorzitter van UNLESS meegedeeld worden. 

 

 

 

Ik, ________________________________________________________________________________ 

(Voornaam en achternaam in gedrukte letters) 

 

Verklaar hierbij dat ik bovenstaande vrijwilliger regels gelezen heb en aanvaard. 

 

Datum ____________________________  Handtekening  

 


