
 
 
 

 

Kennismakingsformulier voor vrijwilligers 
 

 

Algemene contactgegevens 

 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Waar ben jij goed en gedreven in? 

 

• Door je opleiding: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Vanuit je werksituatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Wat is/was je beroep?: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Ben je ergens in getalenteerd?:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Vanuit uw ervaring bij andere verenigingen: …………………………………………………………………………………………………... 

 

• Wat zou jij willen doen binnen Zebrapad vzw?: ………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

• Wanneer kan jij je best vrijmaken?: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Doe je reeds vrijwilligerswerk, of gedaan? …………………………………………………………………………………………………….... 

 

Zo ja, waar en wat?: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Gemiddeld hoeveel tijd per week zou u zich kunnen en willen inzetten?: ……………………………………………………... 

 

 

Waar zou u zich willen inzetten – zet u zich in? (*) 

 

 

☐ Vrijwilligerswerk van thuis uit:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

☐ Vrijwilligerswerk op de maatschappelijke zetel:………………………………………………………………………………………………………… 

 

☐ In de provincie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

☐ In de regio: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

☐ In het Vlaams Gewest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

☐ Meer specifieke plaatsen?: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(*) plaats een kruisje bij wat voor jou van toepassing is en vervolledig. 

 
Deze gegevens worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor onze werking en ter verantwoording van vrijwilligerssubsidiëring. 

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden en volgen volledig de GDPR wetgeving. U beschikt over het recht van toegang tot en 

verbetering van uw gegevens. 

 

 

Wat wilt u graag doen binnen onze vereniging? (*) 

 

- De fundraising activiteiten (lokale activiteiten die in Anzegem gehouden worden) 

☐ Samenstellen van de fotozoektocht 

☐ Helpen bij het slotevent van de fotozoektocht (inclusief opbouw en afbouw) 

☐ Ondersteunende hulp bij lokale fundraisingactiviteiten 

☐ Helpen bij de ontbijten aan huis (voorbereiding, samenstellen en mee rondbrengen) 

☐ Helpen met flyeren  

☐ Zoeken en aanspreken van mogelijke sponsors voor lokale activiteiten (volgens afspraken met Zebrapad VZW) 

 

 

- De fondsenwerving 

☐ Verkoop van chocolade 

☐ Vervoer van chocolade naar kopers uit uw provincie / regio 

☐ Bemannen van verkoopstanden 

☐ Zelf organiseren van activiteiten en/of verkopen in uw eigen regio t.b.v. Zebrapad VZW 

☐ Zoeken en aanspreken van mogelijke (jaar)-sponsors (volgens afspraken met Zebrapad VZW) 

☐ Ondersteunde hulp bij activiteiten 

 

 

- De kroonkurkenactie 

☐ Aanspreken van horecazaken, pop-up bars, festivals, … om mee te sparen en deze met regelmaat op te halen 

☐ Sorteren van de kroonkurken en ontdoen van alle andere voorwerpen, doppen, papier, kurk, … 

☐ Inleverpunt worden van uw regio. Waarbij de kroonkurken vanaf bepaald volume bij jou opgehaald worden 

☐ Meehelpen bij het inleveren van de kroonkurken (zakken van +/- 15 kg openen en uitgieten in schepbak) 

☐ Op poten zetten van bepaalde acties omtrent de kroonkurken. 

☐ Verantwoordelijke van de kroonkurkeninzameling worden voor uw provincie. Welke: ………………………………. 

 

 

- De lotgenotenwerking 

☐ Helpen organiseren van de Zebraz Meetz Zebraz bijeenkomsten 

☐ Begeleiding bij bijeenkomsten 

☐ Meewerken bij de stuurgroep belangenbehartiging 

☐ Meewerken bij de stuurgroep patiëntenvereniging 

☐ Meewerken aan de facebookgroep “The Dazzle” 

☐ Meewerken binnen de focusgroep patiëntenparticipatie  

☐ Meewerken om activiteiten te organiseren 

☐ Medewerker website gespecifieerd op medische en ondersteunende karakter voor lotgenoten 

☐ Ondersteunende hulp bij activiteiten 

☐ Getuigenissen geven 

☐ Ervaringsdeskundige 

☐ Opzoekwerk medische artikelen 

☐ Zoeken naar sprekers 

 

 

 



- Communicatie 

☐ Meewerken bij het opstellen van een nieuwsbrief 

☐ Bemannen infostand bij bepaalde gelegenheden 

☐ Meewerken aan de website 

☐ Opmaken van web-formulieren 

☐ Public Relations 

☐ Grafisch Design ( flyers, affiches … ontwerpen ) 

☐ Uitwerken van presentaties 

☐ Getuigenissen geven  

☐ Contacten leggen bij media en pers 

☐ Sociale media warm houden 

☐ Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………............................................................ 

 

 

- Administratie 

☐ Mailing 

☐ Post 

☐ Ledenbeheer 

☐ Vertaalwerk (Nederlands – Fans – Engels)  

☐ Secretariaatswerk: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

☐ Correctiewerk:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ Andere: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Vrij in te vullen gegevens. Maar hoe correcter we alle gegevens hebben, hoe belangrijker om alles indien 

nodig naar de overheid door te geven! 

 

 

Profiel: 

☐ Geen patiënt  

☐ Patiënt met EDS of HSD 

☐ Familie of kennis van een patiënt met EDS of HSD 

☐ Gemotiveerd persoon om EDS en HSD kennis en ervaring te verruimen 

☐ Persoon met paramedische opleiding 

☐ Persoon met medische opleiding 

☐ Persoon met maatschappelijke opleiding 

☐ Persoon met beroepservaring 

☐ Sympathisant 

☐ Creatieve denker of doener 

☐ Andere of specifieer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(*) plaats een kruisje bij wat voor jou van toepassing is en vervolledig. 

 
Deze gegevens worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor onze werking en ter verantwoording van vrijwilligerssubsidiëring. 

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden en volgen volledig de GDPR wetgeving. U beschikt over het recht van toegang tot en 

verbetering van uw gegevens. 

 

Status: 

☐ Studerend 

☐ Voltijds werkend 

☐ Deeltijds werkend 

☐ Werkzoekende 

☐ Persoon met ziekte- of invaliditeitsuitkering 

☐ Brugpensioen/SWT 

☐ Gepensioneerd 

☐ Andere: ……………………………………………….. 

 

 

Hoogst behaald studieniveau: 

☐ Lager 

☐ Secundair 

☐ Hoger korte type 

☐ Hoger lange type 

☐ Universitair 

 

 



 

(*) plaats een kruisje bij wat voor jou van toepassing is en vervolledig. 

 
Deze gegevens worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor onze werking en ter verantwoording van vrijwilligerssubsidiëring. 

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden en volgen volledig de GDPR wetgeving. U beschikt over het recht van toegang tot en 

verbetering van uw gegevens. 

 

 

Aan de hand van de ingevulde gegevens kunnen wij kijken of er een match is  met een bestaand 

functieprofiel bij jou zou kunnen passen. Het is altijd mogelijk om een taak af te stemmen op je 

interesse, mogelijkheden, talent en tijd dat je hiervoor kan vrij maken.  

 

Deze functieprofielen zijn terug te vinden op onze website www.zebrapadvzw.be. 

 

 

 

Door dit formulier ons terug te bezorgen of in te dienen via onze website gaat u akkoord met de 

verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

 

 

Zebrapad VZW houdt uw persoonsgegevens bij in functie van zijn werkzaamheden en we gebruiken de verzamelde 

gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

 

 
 

Zebrapad VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Slechts enkele personen binnen 

de verenging zijn aangesteld om persoonsgegevens te verwerken. 

Het Privacy Statement van Zebrapad VZW is ten allen tijde terug te vinden op onze website waarbij alle genomen 

maatregelen staan om jullie persoonsgegevens te  beschermen. Indien wijzigingen werden aangebracht zijn worden die 

op deze plaats up to date gehouden. . We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en hebben een DPIA opgesteld voor de opvolging van de ‘gevoelige gegevens’. Indien 

u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst 

op te nemen kan dit via info@zebrapadvzw.be. 

 

Dit document is conform aan de Europese GDPR - norm die die de persoonlijke privacy beschermd , oftewel de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in voege trad in de Europese Unie. 

 

 

http://www.zebrapadvzw.be/

