
INZET VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN 
MODALITEITEN 
 
In het RESPECT zorgkader staat de letter “P” voor plezier- en zinbeleving, niet alleen als 
een opdracht voor animatoren en ergotherapeuten maar voor elke zorgverlener. Vanuit 
deze achtergrond past het pleidooi voor de ‘kleine verwennerij’ die geïntegreerd wordt in 
de dagelijkse zorg. 
 
Wij willen het echter niet alleen bij woorden houden maar ook ‘investeren’. Dit doen wij 
door ‘clubs en verenigingen’ in het leven te roepen die kunnen begeleid worden door elk 
geïnteresseerd personeelslid.  
 

De contouren van een club of een vereniging 
Mensen hebben in hun actief leven dikwijls deel uitgemaakt van één of andere vereniging omdat zij 
een bepaalde interesse hadden. In een vereniging komt men regelmatig samen om zichzelf te 
amuseren of om zich te ontplooien en om andere mensen te ontmoeten. Het is een moment waar 
men naar uitkijkt. 
 
Bij een club sluit men vrijwillig  aan: men wordt uitgenodigd voor de activiteit  waar men 
samenkomt met medemensen die eenzelfde passie delen. Onze bewoners kunnen, rekening houdend 
met hun mogelijkheden, actief of passief deelnemen aan de club. 
 
Elke samenkomst van een club is op de eerste plaats een gezellig gebeuren van bewoners die een 
gezamenlijke interesse hebben. We sluiten aan bij de individuele interesse, de 
vroegere gewoonten, de hobby’s en de vrijetijdsbeleving die herkenbaar zijn.  
 
In de club staat het samen  genieten voorop: even weg uit de eigen kamer om de ééntonig-heid van 
de dag te breken.  

 
 
Wat verwachten wij van u ? 
U heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van een bepaalde club. Een eerste 
verwachting is dat u enige kennis of interesse heeft in het thema van de club. Zo is het 
vanzelfsprekend dat iemand die zich engageert voor de bloemschikclub ook iets afweet van 
bloemschikken.  
 
Een tweede verwachting is dat u zich kan vrijmaken op een vast tijdstip – dat u weliswaar 
zelf kan kiezen (enigszins rekening houdend met de beste tijdsmogelijkheid voor onze 
bewoners). Een club kent een vaste frequentie van samenkomen en dit liefst op een vaste 
dag. Dit is nodig omdat de inschaling op de gewone uurrooster te vergemakkelijken. Maar 
ook onze bewoners hebben nood aan regelmaat en zekerheid.  
 
Er wordt ook steeds met een (relatief) vaste groep van bewoners gewerkt (en dit niet 
enkel de bewoners van uw afdeling). Een club kent een minimaal aantal deelnemers. We 
denken aan een groepssamenstelling van een 7-8 tal bewoners die op een lijst staan om 
dan uiteindelijk bij de club minimaal een 4-tal bewoners samen te brengen. De club is 
steeds een ‘groepsgebeuren’ omdat het aspect. Bij de afdelingsanimatoren/diensthoofden 
kan u inventariseren wie desgevallend in aanmerking komt voor deze club. Onze aandacht 
moet daarbij in eerste instantie uitgaan naar: 

- aansluiting bij het levensverhaal (interessesfeer); 
- cognitieve/motorische mogelijkheden 
- graad van huidige betrokkenheid bij andere activiteiten (niet degene uitnodigen die 

al voor veel andere activiteiten wordt uitgenodigd); 
 
De plaats waar de club plaatsvindt bespreken wij graag samen.  



Wij verwachten dat u van elke clubactiviteit een klein verslag maakt (u kan hiervoor 
hetzelfde model gebruiken als bij de A.P.-werking). Dit deponeert u in het bakje van de 
campusdirectie en geldt als bewijs voor latere uitbetaling van ‘overuren’.  
 
 
Wat bieden wij ? 
Voor elke club of vereniging wordt een tijdspakket van maximum 20 uur op jaarbasis 
voorzien. Dit moet u toelaten om een maandelijkse activiteit te verzorgen die 2 uur omvat 
(voorbereiding inclusief).  
 
Deze uren worden u per kwartaal uitbetaald aan 100% overuren. Op jaarbasis genereert dit 
voor iemand die bijvoorbeeld vijf jaar anciënniteit heeft een bedrag van vrijwel 250,-euro. 
Een leuk bedrag om u zelf te verwennen nadat u onze bewoners heeft verwend. 
 
De kosten die u voor de club maakt willen wij graag op voorhand bespreken om u op deze 
wijze en budget toe te wijzen. Zo zal de verantwoordelijke van de bloemschik club 
bijvoorbeeld de aankoop van de bloemen volledig terugkrijgen.  
 

- wijnclub: 300,-euro (voor minimaal 20 clubsamenkomsten met 5 bewoners). Wijn 
wordt centraal aangekocht bij Wereldwinkel – eventueel met andere drank aan te 
vullen: zodat dit ook uit afdelingsbudget verdwijnt; 

- beautyclub: producten worden centrale aangekocht voor vzw – versnippering van 
werk voorkomen; 

- bloemschikclub: 500,-euro (voor minimaal 10 clubs per jaar). Begeleider maakt 
afspraak met een bloemenwinkel. Clubbegeleider is budgethouder.  

 
Toevoeging april 2012: 
Voor elke campus is een budget van 800,-euro voorzien voor de clubwerking (van 
personeelsleden – niet animatoren 
johan a.  


