Verenigingen van ATD Vierde Wereld in België
INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS (1)
Hiermee willen wij u onze verenigingen voorstellen en u op de hoogte brengen van de
schikkingen die genomen zijn voor de vrijwilligers, in overeenstemming met de wet op de
vrijwilligers van 19 juli 2006.
DE VERENIGINGEN van ATD Vierde Wereld in België zijn: ATD Vierde Wereld België, ATD
Vierde Wereld Vlaanderen met lokale groepen, ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles met
lokale en regionale groepen, ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles.
VERANTWOORDELIJKEN : Guy MALFAIT
te contacteren voor alle bijkomende vragen en bij ongeval, op de zetel van de vereniging, Victor
Jacobslaan, 12 te 1040 Brussel, tel. 02/647 99 00 atd-qm.belgique@skynet.be
VERZEKERING
De betrokken verenigingen vallen onder de verzekering die afgesloten is door ATD Vierde Wereld
België VZW. Hierdoor zijn de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke schade gedekt.
Verzekeringsmaatschappij : AXA
Polis nr. TALENSA : 720.173.626-C50-001
Contactpersoon : courtier VAN INGELGEM ET FILS) - tel. 02/738 09 02
De schade die veroorzaakt is door een opzettelijke fout, een zwaarwichtige fout of door een
herhaaldelijke lichte fout is echter uitgesloten.
KOSTENVERGOEDING
Het werk van vrijwilligers voor de betrokken verenigingen, wordt nooit vergoed.
Effectieve kosten (verplaatsingen, aankoop van materiaal, administratieve kosten,
verzendingskosten …) kunnen vergoed worden mits voorlegging van verantwoordingsstukken
(rekeningen, kastickets, …) en betalingsbewijs, na instemming van de activiteitsverantwoordelijke.
DISCRETIEPLICHT
De vrijwilligers verbinden zich tot vertrouwelijkheid en discretie. Zij verplichten zich ertoe om alles
wat ze te zien, te horen of te weten komen, in het kader van het privé-leven van mensen en binnen
hun werking, nooit openbaar te maken.
(1) Onder vrijwilliger wordt verstaan een persoon die een activiteit uitoefent:
a) zonder vergoeding noch verplichting;
b) ten voordele van een of meerdere personen andere dan degene die de activiteit uitoefent, van een groep of een organisatie of van
de samenleving in haar geheel;
c) die georganiseerd wordt door een organisatie die buiten de familiale of privé-sfeer valt van de betrokken vrijwilliger;
d) die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt uitgeoefend binnen het kader van een arbeidsovereenkomst, een
dienstencontract.
(cfr. Art. 3 van de wet op de vrijwilligers van 19 juli 2006, verschenen in het Staatsblad op 11 augustus 2006)
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Artikel 1.
Overwegend dat iedere mens in zich een
fundamentele en onvervreemdbare waarde draagt
die hem in zijn menselijke waardigheid bevestigt die
hem in zijn menselijke waardigheid bevestigt,
ongeacht zijn levenswijze, zijn levensbeschouwing,
zijn maatschappelijke toestand, zijn etnische of
raciale afkomst; dat het een fundamentele waarde is
die hem dus ook op gelijke voet plaatst met alle
andere mensen, een waarde die ieder het recht
verschaft in alle vrijheid te handelen voor zijn eigen
welzijn en dat van anderen (uit de basisopties van
de internationale Beweging ATD Vierde Wereld),
stelt de vereniging zich tot doel
elke persoon, elk gezin, uit allerlei sociale groepen,
de kans te bieden een menswaardig leven te leiden
en in alle vrijheid projecten uit te werken voor
zichzelf, het gezin, de groep en het geheel van de
samenleving;
het geheel der Rechten van de Mens te doen
toepassen voor de mensen die in grote armoede
leven;
rond deze mensen andere bij elkaar te brengen die
de overtuiging delen dat grote armoede geen
noodlot is en die de basisoptie delen van Joseph
Wresinski, stichter van de internationale Beweging
ATD Vierde Wereld: “Waar mensen gedoemd zijn in
grote armoede te leven, worden de Rechten van de
Mens geschonden; zich verenigen om die rechten te
doen eerbiedigen is een heilige plicht.”
De voornaamste doelstellingen van de vereniging
zijn dan ook :
- het opsporen en leren kennen van toestanden
van grote armoede en van sociale en culturele
uitsluiting en deze bestrijden;
- de sociaal-culturele ontplooiing en de
maatschappelijke participatie verzekeren van
personen, gezinnen en samenlevingsgroepen
die in grote armoede en uitsluiting leven;
- deze mensen de kans bieden om zich te uiten
en hun ervaringen, hun zienswijzen en hun
verzuchtingen kenbaar te maken zodat zij
kunnen meetellen binnen de samenleving en
deelnemen aan haar ontwikkeling;
- een vertegenwoordiging nastreven van deze
bevolkingsgroep in alle lagen van de
maatschappij, gebaseerd op een diepere kennis
van wat mensen in grote armoede beleven;
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fundamentele en onvervreemdbare waarde draagt die
hem in zijn menselijke waardigheid bevestigt die hem
in zijn menselijke waardigheid bevestigt, ongeacht zijn
levenswijze, zijn levensbeschouwing, zijn
maatschappelijke toestand, zijn etnische of raciale
afkomst; dat het een fundamentele waarde is die hem
dus ook op gelijke voet plaatst met alle andere
mensen, een waarde die ieder het recht verschaft in
alle vrijheid te handelen voor zijn eigen welzijn en dat
van anderen (uit de basisopties van de internationale
Beweging ATD Vierde Wereld),
stelt de vereniging zich tot doel
elke persoon, elk gezin, uit allerlei sociale groepen, de
kans te bieden een menswaardig leven te leiden en in
alle vrijheid projecten uit te werken voor zichzelf, het
gezin, de groep en het geheel van de samenleving;
het geheel der Rechten van de Mens te doen
toepassen voor de mensen die in grote armoede
leven;
rond deze mensen andere bij elkaar te brengen die de
overtuiging delen dat grote armoede geen noodlot is
en die de basisoptie delen van Joseph Wresinski,
stichter van de internationale Beweging ATD Vierde
Wereld: “Waar mensen gedoemd zijn in grote
armoede te leven, worden de Rechten van de Mens
geschonden; zich verenigen om die rechten te doen
eerbiedigen is een heilige plicht.”
De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn
dan ook:
- het opsporen en leren kennen van toestanden van
grote armoede en van sociale en culturele
uitsluiting en deze bestrijden;
- de sociaal-culturele ontplooiing en de
maatschappelijke participatie verzekeren van
personen, gezinnen en samenlevingsgroepen die
in grote armoede en uitsluiting leven;
- deze mensen de kans bieden om zich te uiten en
hun ervaringen, hun zienswijzen en hun
verzuchtingen kenbaar te maken zodat zij kunnen
meetellen binnen de samenleving en deelnemen
aan haar ontwikkeling;
- een vertegenwoordiging nastreven van deze
bevolkingsgroep in alle lagen van de de
maatschappij, gebaseerd op een diepere kennis
van wat mensen in grote armoede beleven;

- het gezinsleven ondersteunen en bevorderen bij
de meest bestaansonzekere bevolkingsgroepen;
- mensen uit allerlei groepen mobiliseren en
verenigen om wederzijds respect en
verstandhouding te bevorderen en om
gezamenlijke acties op te zetten, met als
maatstaf de armste mensen.
- verenigingen ondersteunen die hetzelfde doel
en dezelfde doelstellingen nastreven in de
verschillende landsdelen.
Artikel 2.
Om deze doelstellingen te realiseren, ontplooit de
vereniging activiteiten als :
- de culturele ontplooiing van kinderen, jongeren
en volwassenen uit de meest achtergestelde
middens;
- de volwassenen uit die middens verenigen en
vormen onder mekaar of met anderen;
- in overleg stappen zetten naar de eerbiediging
van de rechten mensen in armoede, zoals
juridische bijstand, begeleiding van personen,
interpellatie van de betrokken administratie;
- overleg met private en openbare instanties die
contact hebben met of verantwoordelijkheid
dragen voor deze groepen;
- het sensibiliseren en mobiliseren van andere
maatschappelijke groepen;
- het ideeëngoed van Joseph Wresinski
verdiepen en verspreiden.
De resultaten van de activiteiten van de vereniging
worden geëvalueerd naar hun impact op de
allerarmste gezinnen, die daarbij zullen betrokken
worden en in samenspraak met de Internationale
Beweging ATD Vierde Wereld. Hiervan kan een
openbaar verslag gepubliceerd worden.
De vereniging kan Permanente Werkers aanwerven
uit de kandidaten van de Internationale Beweging
ATD Vierde Wereld. Zij kan ook mensen aanwerven
die haar van dienst kunnen zijn wegens hun
bekwaamheden of die haar kunnen helpen bij het
verwezenlijken van haar activiteiten.
Artikel 2 bis.
De vereniging heeft geen enkele politieke,
levensbeschouwelijke of filosofische binding.
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Artikel 2.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal de
vereniging voornamelijk activiteiten organiseren als:
- de culturele ontplooiing van kinderen, jongeren en
volwassenen uit de meest achtergestelde
middens;
- de volwassenen uit die middens verenigen en
vormen, gezamenlijk of met anderen;
- in overleg stappen zetten naar de eerbiediging
van de rechten van mensen in armoede, zoals
juridische bijstand, begeleiding van personen,
interpellatie van de betrokken administratie;
- overleg plegen met de private en openbare
instanties die in contact staan met of
verantwoordelijkheid dragen voor deze middens;
- andere maatschappelijke groepen sensibiliseren
en mobiliseren;
- het ideeëngoed van Joseph Wresinski verdiepen
en verspreiden.
De resultaten van de activiteiten van de vereniging
worden geëvalueerd naar hun impact op de armste
gezinnen, die daarbij zullen betrokken worden.
Hiervan kan een openbaar verslag gepubliceerd
worden.
De vereniging kan Permanente Werkers aanwerven uit
de kandidaten van de Internationale Beweging ATD
Vierde Wereld. Zij kan ook mensen aanwerven die
haar van dienst kunnen zijn wegens hun
bekwaamheden of die haar kunnen helpen bij het
verwezenlijken van haar activiteiten.
Artikel 3.
De vereniging heeft geen enkele politieke,
levensbeschouwelijke of filosofische binding.

