Welkom

Leuk dat je ervoor kiest om vrijwilliger te worden bij ons. Het is fijn te zien hoe jonge
mensen de motivatie vinden om zich te engageren in hun vrije tijd. Je keuze voor het
jeugdwerk toont aan dat je steeds de energie vindt om de kinderen een fantastische dag
te geven en de ‘goesting’ hebt om hier samen met je mede-animatoren volop van te
genieten. Hiervoor bewonderen wij jou alvast!
Als jeugdwerkorganisatie hebben wij een fijn en uitgebreid aanbod voor jou als vrijwilliger.
Niet enkel willen wij jou de kans bieden om onze jeugdige werking te ontdekken, we zetten
alles centraal om jou een boeiend traject aan te bieden waar jij zelf de coördinator van
bent.
Naast onze vaste werkingen (Speelpleinbende, Woensdagbende, Kampbende, Spelbus,…),
kunnen kadervorming (animator- en hoofdanimatorcursus, stageplaatsen), evenementen,
werkgroepen en losse projectjes/taken een deel zijn van dit traject.
Wij engageren ons om samen met jou op zoek te gaan naar een leuk maar ook leerrijk
verhaal, dat bijdraagt aan jouw verdere ontwikkeling en groei. We verwachten dan ook dat
jij je motivatie mee kan omzetten in een engagement met duidelijke afspraken en
verwachtingen.
Doorheen deze startbabbel zal je af en toe merken dat er woorden of begrippen aangeduid
zijn met een *. We leggen deze helemaal op pagina 40 nog wat beter uit zodat alles
duidelijk wordt.

Doel van de Startbabbel
Via deze startbabbel willen wij jou kort een zicht geven op wie wij zijn, wat ons aanbod is
en hoe jij als vrijwilliger een plekje kan vinden binnen onze organisatie. We kijken ook
naar de mogelijke trajecten die je kan afleggen om jezelf te ontplooien als vrijwilliger.

Lees je dit liever digitaal? => scan deze code
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Wie zijn wij?
Gekkoo is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die leuke en laagdrempelige
vrijetijdsactiviteiten organiseert voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar. Tijdens de
vakantie gaan kinderen op themakampen in binnen- en buitenland en kunnen ze zich
uitleven op onze speelpleinen in verschillende Antwerpse wijken. Het hele jaar kan er
speelgoed worden uitgeleend op onze uitleenpunten (in samenwerking met Huis van het
kind) en rijdt onze spelbus regelmatig uit op evenementen. En op woensdagnamiddag
kunnen kinderen na schooltijd komen spelen en workshops volgen bij de Woensdagbende.
Het hele jaar door beleven (school)groepen een fantastische tijd in onze twee
jeugdverblijfcentra. 600 gedreven en ervaren vrijwilligers staan klaar om al deze projecten
tot een goed einde te brengen.

Wat is de missie en visie?
Gekkoo wil een meerwaarde zijn in de vrije tijd van kinderen en jongeren. Niet enkel een
plezierig aanbod bieden, maar kansen scheppen om kinderen en jongeren te laten groeien
en een positieve bijdrage te laten leveren aan de maatschappij.

Missie: jongeren versterken via zinvolle vrije tijd
Alle kinderen en jongeren zijn welkom bij Gekkoo. Meer dan 600 ervaren en gedreven
vrijwilligers staan klaar om hen een fijne en zinvolle tijd te bezorgen. Gekkoo staat voor
méér dan plezier: of het nu gaat om vakantiekamp met of zonder overnachting, een
speelplein of een woensdagnamiddagactiviteit: we zoeken steeds naar meerwaarde. We
willen jongeren via laagdrempelige activiteiten sociaal, persoonlijk en maatschappelijk
versterken. Daarom garanderen we tijdens elke activiteit voldoende en ervaren
begeleiding. Gekkoo investeert in de vorming van haar vrijwilligers. Zo krijgt iedereen
kansen om te groeien en zich te ontplooien.

Visie: een vaste waarde voor elk gezin
Gekkoo wil voor kinderen en jongeren (in Antwerpen) een tweede thuis zijn waar ze
geborgen en vrij kunnen spelen en plezier maken. We willen een vaste waarde zijn in de
leefwereld van kinderen en jongeren. Dat doen we door mensen te verbinden. We trekken
naar buurten en proberen via een ruim aanbod van activiteiten en kampen een plek te
veroveren in hun dagelijkse leven. Daarom zoeken we naar synergiën met scholen en
organisaties die nabij en vertrouwd zijn met de doelgroep. We laten kinderen groeien
doorheen ons aanbod met maatwerk voor elke leeftijd. Gekkoo bouwt zo aan een duurzame
relatie met ouders en jongeren. We garanderen bij elke activiteit een ervaren en ruime
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omkadering zodat ons vrijetijdsaanbod een extra dimensie krijgt. We streven steeds naar
méér dan plezier. Daarom blijven we investeren in geëngageerde en gedreven vrijwilligers
en medewerkers. We vormen ze en geven ze een kader waarbinnen ze alle kansen krijgen
om te groeien tot actieve burgers. Zo kunnen zij op hun beurt kinderen en jongeren
versterken en hen de ruimte en kansen bieden om een positieve bijdrage te leveren aan
de samenleving.

Waarden
Gekkoo is een waarden gedreven organisatie. Onze kernwaarden lopen als rode draad door
al onze werkingen.


Veiligheid en plezier vormen de basis voor alles wat Gekkoo doet. We bieden
speelplezier in een geborgen omgeving.



Gekkoo wil in alle opzichten dichtbij zijn: letterlijk door in de wijken aanwezig te
zijn, maar ook emotioneel door een duurzame band op te bouwen.



Gekkoo wil kwaliteit leveren. We werken met jonge mensen, ze moeten
groeikansen krijgen en evolueren naar kwalitatieve begeleiding.



Finaal willen we zinvol zijn in wat we doen.



Gekkoo droomt ervan een positief verschil te maken voor jongeren en de
samenleving.
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Wie werkt er achter de schermen?
Gekkoo is een vzw en wordt bestuurd door de algemene ledenvergadering en een raad van
bestuur, beide bestaan volledig uit vrijwilligers. Bij Gekkoo werken er ook een 20-tal
personeelsleden die allerlei taken uitvoeren. Verder kan Gekkoo genieten van de inzet en
talenten van zijn vele vrijwilligers. In een leuke, nauwe samenwerking dragen zij het
verhaal van Gekkoo uit.
Hieronder zie je de collega’s die zich doorheen het jaar inzetten het reilen en zeilen van
Gekkoo in goede banen te leiden. Je vindt hier ook hun contactgegevens.

Nele Stevens

Edith Ward

Kaat Verschueren

Stafmedewerker
inhoudelijke projecten
0497/15.95.50
nele@gekkoo.be

Stafmedewerker
Gekkoo Kampbende
0484/58.93.13
edith@gekkoo.be

Stafmedewerker
Gekkoo Kampbende
0486/51.06.17
kaat@gekkoo.be

Aaron Goos

Joris Kun

Stafmedewerker
Speelpleinbende
0495/65.13.09
aaron@gekkoo.be

Stafmedewerker
Vrijwilligers & Vorming
0456/08.91.39
joris@gekkoo.be

Pagina 6 van 39

Karen Peuteman

Sven Smets

Office manager & HR

Administratief medewerker

karen@gekkoo.be

sven@gekkoo.be

Sarah Desseyn

Deborah Hotag

Coördinator communicatie

Medewerker communicatie

sarah@gekkoo.be

deborah@gekkoo.be

Tom De Deckker

Celine Frée

Beheerder verblijven

Projectmedewerker
speelgoedbende
celine@gekkoo.be

tom@gekkoo.be
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Al deze mensen worden ondersteund en begeleid door de drie coördinatoren:

Dries Roelant

Stijn Bohez

Lore Van Dongen

Algemeen coördinator

Zakelijk coördinator

Inhoudelijk coördinator

dries@gekkoo.be

stijn@gekkoo.be

lore@gekkoo.be
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Hoe kan je ons bereiken?
We vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor de vrijwilligers. Daarom kan je
ons via verschillende kanalen contacteren. We proberen dan ook zeker tijdens de
kantooruren zo snel mogelijk te reageren op je vragen.

Telefoonnummer secretariaat: 03 233 64 90
Stuur naar “Stafmedewerkers van Gekkoo” een berichtje via
messenger of naar onze vertrouwenspersoon voor vrijwilligers (API)*
“Joris van Gekkoo”

@Gekkoo vrijwilligersbende

Algemene vragen stuur je best naar info@gekkoo.be, zo komen ze zeker
bij de juiste persoon terecht.

Je kan je inschrijven in onze WhatsApp groepen. Via deze weg krijg je
belangrijke
informatie
over
onze
vormingen,
vergoedingen,
inschrijvingen.. maar kan je NIET reageren. Je wordt dus niet overspoeld
door honderden berichten.
Je kan je inschrijven in de juiste groep (alfabetisch op voornaam) door
onderstaande QR code in te scannen. Indien dit niet lukt kan je steeds
contact met ons opnemen en kunnen wij je ook manueel toevoegen.
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Ons kantoor vind je in de Limburgstraat 49-53, 2020 Kiel (aan het rode sterretje)

Het secretariaat is open :
Ma- vrij
9.00-12.00 uur
Woe
13.00 - 17.00 uur.
Jullie zijn altijd welkom
na een seintje.
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Nederland

Waar beleven we meer dan plezier?

Zandvliet
Brecht
Ekeren

Kust

Oostenrijk
Weweler

Italië
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Wat is ons aanbod?
Gekkoo organiseert het hele jaar door activiteiten voor kinderen tussen 3 en 21 jaar.
Aangezien straffe vrijwilligers de activiteiten begeleiden, voorzien wij ook voor hen een
aanbod. Dit is voor alle vrijwilligers vanaf 15 jaar.

Speelpleinbende
Zotte speelvogels kunnen zich gedurende de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie
helemaal uitleven op onze speelpleinen. Wat mogen de kinderen hier verwachten? Dagen
vol variatie, nieuwe vrienden maken en doldwaze spelletjes onder begeleiding van onze
geweldige vrijwillige animatoren. Ideaal voor kinderen die houden van veel afwisseling,
sociaal contact en speelplezier. (Lees verder op p.13)

Kampbende met en zonder overnachting
De Gekkoo Kampbende organiseert kampen met en zonder overnachting in Vlaanderen,
de Oostkantons en het buitenland. Kinderen kunnen met ons op kamp van de Belgische
kust tot de Ardense bossen en overal daartussen. Onze kampen bieden méér dan plezier:
onze vrijwilligers bereiden de thema's met veel zorg voor en door samenwerkingen met
partnerorganisaties halen wij waardevolle kennis en variatie in huis. (Lees verder op p.18)

Speelgoedbende
De Gekkoo speelgoedbende buigt zich over de speelkansen van kinderen van 0-12 jaar
binnen hun thuiscontext. Het is niet voor alle gezinnen evident om een gevarieerd en
aantrekkelijk spelaanbod te doen voor hun kinderen, doch zijn wij er van overtuigd dat dit
niet onmogelijk is. Met uitlenen van speelgoed en organiseren van speelmomenten willen
wij in samenwerking met het Huis van het kind, ondersteuning bieden aan deze gezinnen.
(Lees verder op p.21)
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Speelpleinbende
Doorheen de schoolvakanties (behalve in de kerstvakantie) organiseren we
Speelpleinbendes. Een leuke groep animatoren bereidt activiteiten voor die ze met de
kinderen gaat spelen. Dit doen we in de verschillende districten van Antwerpen, dit hangt
af van welke schoolvakantie het is. In de zomer is ons aanbod het meest uitgestrekt over
Antwerpen.
Op onze speelpleinen mogen kinderen van 3 tot en met 12 jaar komen spelen en dit met
een maximum van 50 kinderen per Speelpleinbende. Kinderen zijn niet verplicht om voor
een hele dag te komen. Ouders kunnen ook inschrijven voor enkel de voor- of namiddag.

De Speelpleinbendes organiseren we in volgende regio’s en periodes :
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Een dag op het speelplein ziet er zo uit

07.45 – 08.00 uur

De animatoren zetten alles klaar wat ze nodig hebben om de
speelpleindag goed te kunnen starten.

08.00 - 09.30 uur

Ouders zetten hun kinderen af op het speelplein. De ouders
passeren eerst via de administratie en krijgen indien het de eerste
keer is een korte rondleiding op het plein (waar mogen de
boekentasjes staan,…). Gedurende deze tijd worden naast vrij spel
ook verschillende activiteiten aangeboden door de animatoren.
Enkele voorbeelden zijn: muziek en dans, knutselhoekje, een
estafettespel. Kinderen mogen zelf kiezen of ze meedoen en
wanneer ze toch weer liever iets anders gaan spelen.

09.30 - 10.00 uur

De kinderen eten een stukje fruit of een koekje (dat ze zelf hebben
meegebracht) en gaan nog even naar het toilet. De animatoren
maken zich klaar voor een leuke activiteit.

10.00 - 12.00 uur

Activiteiten: de Gekkoo-animatoren voorzien een thematisch spel
(indien nodig in 2 groepen om de kleinsten niet verloren te laten
lopen tussen de grote kinderen).

12.00 - 14.00 uur

De kinderen eten samen met de animatoren hun boterhammen.
Gedurende deze periode ondersteunen de animatoren de kinderen
door mee op te splitsen en elk een groepje kinderen voor hun
rekening te nemen. Na het eten hebben de kinderen vrij spel waarbij
de animatoren gezellig meespelen.

14.00 – 16.00 uur

Activiteiten: de Gekkoo-animatoren voorzien een thematisch spel
(indien nodig in 2 groepen om de kleinsten niet verloren te laten
lopen tussen de grote kinderen).

16.00u – 18.00 uur

De kinderen krijgen van ons een koekje als vieruurtje.
Tussen 16.00 en 18.00 uur mogen de kinderen worden opgehaald.
Om dit toch nog een zo leuk mogelijke tijd te maken voor de
wachtende kinderen worden hier, naast vrij spel, opnieuw 2
activiteiten aangeboden zoals in de ochtend.

18.00 – 18.15 uur

Indien nodig ruimen de animatoren samen nog een beetje op en
sluiten ze het speelplein af. De hoofdanimator zal dit moment vaak
gebruiken om kort de dag te bespreken.
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Wat verwachten wij van de vrijwilligers?
De vrijwilligers van de Speelpleinbende engageren zich om de week op het speelplein zo
veilig en leuk mogelijk te laten verlopen. Er is steeds een hoofdanimator op het speelplein.
Deze is verantwoordelijk om de animatoren hierbij te ondersteunen. Het is ook zijn
verantwoordelijkheid om jullie te helpen bij de voorbereidingen. Daarnaast is het ook
belangrijk dat deze hoofdanimator jullie coach kan zijn en tips kan geven om te groeien
als animator op het speelplein. Afhankelijk van de locatie van jouw Speelpleinbende sta je
met 4 tot 8 animatoren.
Je bent aanwezig om 7.45 uur om de laatste puntjes op de i te zetten met jouw
animatorenploeg, zodat jullie om 8.00 uur de poort kunnen openzetten voor de ouders met
hun kinderen.
Het kan gebeuren dat je activiteit niet super goed lukt of sneller gedaan is dan voorzien.
Laat dit geen domper op de feestvreugde zijn, speel gewoon fijn mee met de kinderen, wie
weet geven zij zelf ook nog toffe impulsen.
Je speelt tot 18.00 uur mee (indien alle kinderen al vroeger naar huis zijn, ruimen jullie
samen nog op en mogen jullie ook vroeger naar huis gaan). Indien je vroeger naar huis
moet (bijvoorbeeld voor een doktersafspraak), laat je dit altijd goed op tijd weten aan de
stafmedeweker of de hoofdanimator (jobstudent). Zo kunnen we hier rekening mee houden
in de planning.
Voor de Speelpleinbendes is het aangewezen om je te engageren voor een volledige
week. Je mag natuurlijk meerdere weken doen doorheen de vakantieperiodes. Het is
duidelijker voor de kinderen en voor de ouders als ze hun kinderen een week lang aan
dezelfde animatoren kunnen toevertrouwen.
Indien er voor jou uiteindelijk toch geen mogelijkheid is om een hele week te staan, laat
het dan zeker tijdig weten. We gaan dan samen met jou op zoek naar de opties om alsnog
te komen spelen deze week. We vinden het belangrijk dat je hierin je verantwoordelijkheid
neemt, zodat onze werkingen niet last minute in de problemen komen.

Voorbereiding kleine schoolvakanties (Krokus, Pasen, Herfst)
Qua voorbereiding zijn er verschillende afspraken voor de verschillende vakanties.
Je komt samen op een woensdag avond (2 weken voor de start van de vakantie) met alle
animatoren die deze vakantie gaan staan. Je maakt kennis met de andere ploegen en
beginnen onder leiding van de hoofdanimator aan de voorbereiding van deze week. Op dit
moment wordt iedereen verwacht.
Voor 2020 gelden volgende data :




krokus: woensdag 12 februari 18.00-21.00 uur op secretariaat van Gekkoo
pasen: woensdag 25 maart 18.30-21.00 uur op secretariaat van Gekkoo
herfst: woensdag 21 oktober 18.30-21.00 uur op secretariaat van Gekkoo
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Voorbereiding zomervakantie (Juli en Augustus)
In de zomervakantie ziet het er een beetje anders uit. Je bereidt telkens voor op
zondagavond én woensdagavond in het Bouwhuis* voor de week die komt. Op zondag
bereid je de hele week voor in grote lijnen en geef je specifieke materiaallijstjes door. Op
woensdagavond werk je de voorbereiding voor donderdag en vrijdag verder uit. Op dit
moment hebben de hoofdanimatoren ook een kort overleg om te kijken of alles goed
verloopt op de verschillende speelpleinen. Op deze momenten wordt iedereen verwacht.

Wat mag jij als vrijwilliger verwachten?
Een engagement op het speelplein is niet te onderschatten. We zijn er ons van bewust dat
dit naast veel voldoening en plezier ook veel inzet en engagement vraagt. We zijn er dan
ook van bewust dat jullie zoveel als mogelijk ondersteuning moeten krijgen om jezelf zo
goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.
De stafmedewerkers komen langs op de verschillende Speelpleinbendes. In de zomer (als
het aanbod van Gekkoo het grootst is) worden we hierbij ondersteund door de Kevin*.
Aarzel niet om vragen te stellen indien je deze hebt (dit kan aan je hoofdanimator, de
bezoekende collega/Kevin of via de verschillende kanalen die je kan terugvinden op P.6).
Op de Speelpleinbende kan je animatorstage doen (lees verder meer bij hoofdstuk
‘Vrijwilligersbende’.)
Bovenop leuke bedankingsactiviteiten krijg je natuurlijk ook een financiële vergoeding en
Gekkoobonnen*. Deze is gebaseerd op jouw ervaring in het jeugdwerk. Vergoedingen
worden maandelijks uitbetaald en gestort op jouw bankrekening.

Voor vragen: speelpleinbende@gekkoo.be
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Kampbende met en zonder overnachting
In de meeste schoolvakanties vinden er Kampbendes plaats. Het aanbod is erg gevarieerd
en dus voor veel kinderen interessant. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat dit een heel leuke
kans is voor jou als vrijwilliger om hier aan mee te werken.
We splitsen onze kampen op 2 in categorieën.

1. Kampbende met overnachting
De kampen met overnachting vinden grotendeels plaats in België, al hebben we ook enkele
kampen die met de jongeren naar het buitenland trekken. Zo kunnen jongeren mee gaan
skiën in Oostenrijk of kunnen kinderen de wondere wereld van de wilde dieren gaan
ontdekken in de Beekse Bergen in Nederland.
Typerend aan de Kampbende met overnachting is dat zij zeer straffe vrijwilligers hebben
die de organisatie hiervan onder hun vleugels nemen. Deze kampen worden getrokken
door een kampverantwoordelijke die samen met zijn animatorenteam het volledige
kampaanbod uitwerkt.

2. Kampbende zonder overnachting
Niet alle ouders of kinderen kijken er even hard naar uit om tijdens hun kamp ook te blijven
slapen. Daarom besloot Gekkoo om ook een aanbod uit te werken voor deze doelgroep.
De kampen zonder overnachting zijn kampen die plaatsvinden van maandag tot en met
vrijdag en waarbij de kinderen thuis gaan slapen.
De uren van deze kampen zijn gelijklopend met de uren van de Speelpleinbendes. Het
aanbod van deze kampen is zeer thematisch. Ouders en kinderen weten op voorhand ook
goed waar ze voor kiezen. Dit aanbod kan worden voorbereid door animatoren maar deze
krijgen hierbij ondersteuning van de stafmedewerkers. Aanvullend werken we voor deze
themakampen vaak samen met partnerorganisaties die hun expertise binnenbrengen in
deze kampen.
Deze kampen vinden meestal ook plaats in Antwerpen. De verschillende kampen staan
reeds opengesteld voor het hele jaar. Neem dus gerust eens een kijkje op onze website.
Het kan zijn dat een van de kampen perfect aansluit bij jouw talenten, neem dan zeker
contact met ons op.
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Wat verwachten wij van de animatoren?
De vrijwilligers van de Kampbendes hebben een duidelijk engagement. Ze weten bewust
dat ze kiezen voor het aanbod kampen, dat zowel inhoudelijk als praktisch verschilt van
de speelpleinen. Je engageert je om een volledig kamp mee te spelen en indien nodig
voor te bereiden. Daar waar speelpleinen de vrijheid hebben om flexibel om te gaan met
het aanbod, liggen de verwachtingen van ouders en kinderen bij de kampen net iets
anders. Ze weten ook beter van in het begin waar ze zich voor inschrijven, dus gaan we
samen met jullie ook zorgen dat deze verwachtingen worden ingelost. Bij de kampen met
overnachting vertrek je ook letterlijk met je valies samen met de kinderen op kamp.
Voor de kampen zonder overnachting is dit nog iets anders. Hier verwachten we dat je
elke dag van 7u45 tot 18u15 aanwezig bent. Ook hier is het jouw verantwoordelijkheid om
tijdig aan te geven als er toch iets wijzigt in jouw aangegaan engagement.

Wat mag jij als vrijwilliger verwachten?
Omdat we het belangrijk vinden om de veiligheid van de kinderen te garanderen bij
kampen met overnachting, moet je een attest animator bezitten voor je hier aan kan
meewerken. Dat wil zeggen dat kampen met overnachting NIET kunnen dienen als
stageplaats.
Kampen zonder overnachting kunnen wel dienen als stageplaats (gedeeltelijk). Je zal je
dan, net zo goed als op een Speelpleinbende, mee moeten inzetten voor de voorbereiding
van dit kamp (daar dit ook een van de te behalen competenties is voor je animatorattest).
Meer informatie vind je bij het hoofdstuk ‘Vrijwilligersbende’.
Los van bovenstaande, is een kamp een perfecte verruiming van je competenties als
animator. Je leert nog meer te werken met een thema en gaat een hele week met dezelfde
animatoren en kinderen op pad. Als je een kamp met overnachting begeleidt, dompel je
jezelf volledig onder in het leven voor en tussen de kinderen.
Je staat er natuurlijk nooit alleen voor. Je krijgt altijd voldoende begeleiding en coaching
door de kampverantwoordelijke en de stafmedewerkers van Gekkoo. Op kampen proberen
de stafmedewerkers ook zeker eens op bezoek te komen. Bij kampen in het buitenland
houden we graag telefonisch contact met de kampverantwoordelijke.
Als animator van de Kampbende kan je ook genieten van leuke bedankingsactiviteiten en
toffe contacten. Er is echter een klein verschil bij de kampen met overnachting. Hier staat
geen financiële vergoeding tegenover je engagement. Je gaat mee op kamp en krijgt
hiervoor gratis onderdak, maaltijden en extra drankbudget ter beschikking. Je krijgt wel
Gekkoobonnen*.
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Als je een kamp zonder overnachting begeleidt, gelden dezelfde financiële vergoedingen
als bij de speelpleinen. Hieronder vind dit overzicht. Vergoedingen worden maandelijks
uitbetaald en gestort op jouw bankrekening.
Voor vragen: kampbende@gekkoo.be
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Speelgoedbende
Laat je kind spelenderwijs de wereld ontdekken
Spelen is leuk! Bovendien draagt spelen bij tot de ontwikkeling van je kind. Met spel
worden diverse situaties en vaardigheden geoefend, zowel op motorisch, cognitief als op
sociaal gebied.
Speelgoed ontlenen
Gekkoo vindt dat iedereen de kans moet krijgen om te experimenteren met speelgoed en
kennis op te doen over de spelontwikkeling van het kind. Daarom kan je via onze
ontleenmomenten educatief, duurzaam speelgoed lenen.
Speelmomenten
Ook zijn kinderen tot 12 jaar, vergezeld door een (groot)ouder, oppas,... welkom tijdens
een speelmoment. De speelmomenten vinden maandelijks plaats in een Huis van het Kind.
Ieder speelmoment staat in het teken van een bepaald thema met betrekking
tot spelontwikkeling.
Wees welkom om samen te spelen, speelgoed te ontlenen en voor een gezellig babbeltje.
Op zoek naar leuke activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar? Wij verzamelden allerlei
leuke activiteiten voor thuis in onze Spelletjesbundel. Stuk voor stuk fijne én
leerijke spelletjes waar je niet voor naar de winkel moet.

Klinkt jou dit interessant om als vrijwilliger aan mee te werken, neem dan vrijblijvend
contact op met Joris@gekkoo.be of rechtstreeks bij de collega’s van de speelgoedbende.

Voor vragen : Speelgoedbende@gekkoo.be
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Gekkoo Vrijwilligersbende
Zoals je reeds kon lezen, heeft Gekkoo een heel groot aanbod. Een aanbod dat wij alleen
gerealiseerd krijgen door de steun van jaarlijks 600 vrijwilligers.
We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt binnen onze organisatie. Daarom leggen wij
de focus op jouw traject als vrijwilliger (en de verschillende functies) in dit hoofdstuk.

Gekkoo is een jeugdwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat de hoofdfocus ligt op het aanbod
dat wij ontwikkelen voor de kinderen. Er bestaan ook vrijwilligersorganisaties, waarbij de
focus ligt op het persoonlijk traject van een vrijwilliger. Deze organisaties bieden niet per
se zelf een aanbod aan maar laten een aanbod ontspruiten uit de vrijwilliger.
Hoewel wij een jeugdwerkorganisatie zijn, zijn we er ons van bewust dat vrijwilligers onze
bouwstenen zijn om dit aanbod te verwezenlijken. Daarom vinden we het belangrijk om
binnen deze organisatievorm toch ruimte en tijd te voorzien voor jouw traject.
We maken niet alleen ruimte voor de functievrijwilligers* maar staan ook open voor een
persoonlijkere aanpak (taakvrijwilligers*). Kortom, door in gesprek te gaan met elkaar
vinden we wel een verhaal dat past bij jouw wensen.
Heb je vragen over vrijwilligen bij Gekkoo of wil je meer informatie over je mogelijkheden,
stuur een mailtje naar vrijwilligersbende@gekkoo.be
Als je eerder persoonlijke vragen hebt i.v.m. je vrijwilligerstraject kan je contact opnemen
met Joris. Hij is de API* (aanspreekpunt integriteit). Je kan hem contacteren via zijn
persoonlijke mail of gsmnummer.

Hoe ziet jouw parcours eruit?
Als vrijwilliger kan je heel veel zaken doen binnen Gekkoo. De mogelijkheden zijn enorm
groot en niet samen te vatten in een vast traject.
Er zijn een aantal vaste functies die in de logica elkaar opvolgen maar ook hier zijn
verschillende instroommogelijkheden. Voor sommige functies is het noodzakelijk om aan
een aantal voorwaarden te voldoen, terwijl dit niet voor alle engagementen zo is.
Of je animator wilt zijn op een woensdagbende of in een werkgroep wil komen die nadenkt
over een vormingdag voor vrijwilligers, er is behoorlijk veel mogelijk en niet voor alles
moet je dezelfde geschiedenis in het jeugdwerk hebben. Kortom jij bepaald mee je eigen
parcours en dat ziet er voor alle vrijwilligers anders uit.
Binnen onze vaste werkingen hebben we een aantal terugkerende profielen waarover je
hieronder meer kan lezen. We hebben daarnaast ook andere ‘vaste’ werkgroepen voor
vrijwilligers, namelijk de commissies* en de Raad van bestuur. Het gebeurd ook soms dat
er rond een bepaald onderwerp een tijdelijke werkgroep in het leven wordt geroepen. Hier
worden vrijwilligers actief op uitgenodigd.
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Wat zijn de verschillende profielen bij Gekkoo?

Hulpanimator (minstens 15 jaar)

Kinderen en jongeren begeleiden

Je ontdekt de leefwereld en interesses van kinderen
en probeert daarop in te spelen. Je zorgt voor een
gepaste communicatie en omgang. Je hebt aandacht
voor elk kind en de plaats van het kind in de groep.
Elk kind voelt zich welkom.

Speelkansen creëren

Je speelt en speelt en speelt met de kinderen. Je
zorgt dat het eigen spel van de kinderen kwalitatiever
wordt. Je zorgt dat elk kind zich amuseert en lanceert
nieuwe speelimpulsen.

Over zichzelf reflecteren

Je ontdekt de sterke en zwakke punten in je rol als
begeleider. Je gaat aan de slag met je uitdagingen.

De veiligheid van kinderen
waarborgen

Ja maakt de nodige afspraken met de kinderen. Op
basis van deze afspraken durf je duidelijke grenzen
stellen en kan je consequent blijven reageren.
Je zorgt voor een veilige omgeving voor activiteiten
door
gevaren
in
te
schatten
en
handelt
probleemoplossend in onveilige situaties.

Respectvol handelen

Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt
ernaar. Je benadert kinderen en jongeren
gelijkwaardig met respect voor elk kind.

Samenwerken

Je werkt samen met anderen op een constructieve
manier aan dezelfde taak of een gemeenschappelijk
resultaat. Je staat open voor positieve en negatieve
feedback en je gaat er constructief mee aan de slag.

Enthousiasmeren

Je doet – door je enthousiasme – de kinderen en
jongeren zin krijgen in een activiteit
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Animator (minstens 15 jaar + geslaagde stage animator in
jeugdwerk)
Kinderen en jongeren begeleiden

Je kent de leefwereld en interesses van kinderen en
je kan daarop inspelen. Je zorgt voor een gepaste
communicatie en omgang. Je hebt aandacht voor
elk kind en de plaats van het kind in de groep. Elk
kind voelt zich welkom.

Activiteiten organiseren

Je zet een idee om in een concrete activiteit en treft
alle voorbereidingen voor een goed verloop ervan.
Je voert de geplande activiteit uit en ziet toe op een
goed verloop ervan en stuurt bij waar nodig. Je
weet na afloop van een activiteit wat goed en slecht
verlopen is en formuleert verbeterpunten voor een
volgende activiteit. Je kent verschillende vormen
van activiteiten en gebruikt deze.

Speelkansen creëren

Je speelt en speelt en speelt met de kinderen. Je
zorgt dat het eigen spel van de kinderen
kwalitatiever wordt. Je zorgt dat elk kind zich
amuseert en lanceert nieuwe speelimpulsen.

Over zichzelf reflecteren als
animator

Je hebt inzicht in de sterke en zwakke punten in je
rol als begeleider en je hebt inzicht in de sterke en
zwakke punten in het organiseren van activiteiten.
Je gaat aan de slag met je uitdagingen.

De veiligheid van kinderen
waarborgen

Je maakt de nodige afspraken met de kinderen. Op
basis van deze afspraken durf je duidelijke grenzen
stellen en kan je consequent blijven reageren.
Je zorgt voor een veilige omgeving voor activiteiten
door gevaren in te schatten en handelt
probleemoplossend in onveilige situaties.

Respectvol handelen

Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en
handelt ernaar. Je benadert kinderen en jongeren
gelijkwaardig met respect voor elk kind.

Samenwerken

Je werkt samen met anderen op een constructieve
manier aan dezelfde taak of een gemeenschappelijk
resultaat. Je staat open voor positieve en negatieve
feedback en je gaat er constructief mee aan de slag

Enthousiasmeren

Je doet – door je enthousiasme – de kinderen en
jongeren zin krijgen in een activiteit
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Hoofdanimator (16 jaar + geslaagde stage hoofdanimator of diploma in
sociaal agogische richting met relevante ervaring)
Voorbeeldspeler

Een hoofdanimator is in de eerste plaats een animator.
Je blijft meespelen om de feeling en het contact met de
kinderen niet te verliezen. Animatoren kunnen op deze
manier ook veel van je opsteken.

Animatoren begeleiden

Je kent de leefwereld van animatoren en past je
verwachtingen en communicatie daarnaar aan. Je hebt
aandacht voor elke animator en zijn plaats in de groep.
Elke animator voelt zich welkom en weet wat er van
hem verwacht wordt.

Animatoren evalueren

Je kan de competenties van animatoren inschatten en
hen hierop beoordelen. Ja kan de groeikansen van
animatoren benoemen en bespreken.

Een team leiden

Je laat animatoren samenwerken op een participatieve
manier. Je werkt aan een goede groepssfeer en bewaakt
die.

Een geheel aan activiteiten
organiseren

Je bent verantwoordelijk voor een evenwichtig
programma van activiteiten en animatie. Hiervoor stel
je een planning en taakverdeling op en bewaak je deze.
Je kan het geheel aan activiteiten evalueren en
bijsturen.

Administratie en praktische
organisatie

Je weet welke administratie nodig is en kan deze correct
registreren. Administratie kan gaan over inschrijvingen,
verzekering, financiën, vergoedingen, bestellingen, ...

Communiceren met verschillende
partners

Je communiceert met externen. Externen zijn ouders,
personeel van de locatie, bezoekers, medewerkers van
Gekkoo...

De eindverantwoordelijkheid
nemen

Je kan knopen doorhakken en er de gevolgen van
dragen. Je maakt afspraken met animatoren en volgt
deze op. Je draagt de eindverantwoordelijkheid over
materiaal van Gekkoo en van locatie. En je kent van alle
kinderen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden
en handelt hier naar.

Over zichzelf reflecteren als
hoofdanimator

Je hebt inzicht in de sterke en zwakke punten in je rol
als begeleider en je hebt inzicht in de sterke en zwakke
punten in het organiseren van een geheel aan
activiteiten. Je gaat aan de slag met je uitdagingen.
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Instructor in het jeugdwerk (in het bezit van attest HA of attest
instructor)
Deelnemers begeleiden

Een instructor is zich bewust van de heterogeniteit van
groepen, hij past zijn handelen aan deze heterogeniteit
aan en ziet dit als een meerwaarde, waar hij/zij actief
mee aan de slag gaat.
De instructor stelt zich professioneel op in relatie tot de
doelgroep.

Vorming voorbereiden

De deelnemer kan de doelstellingen voor een vorming
of opleiding bepalen en kan definiëren welke
competenties ontwikkeld worden.
De deelnemer kan een vormingsprogramma uitwerken
waar ook andere begeleiders mee aan de slag kunnen,
in functie van de vooropgestelde doelstellingen en de te
ontwikkelen competenties.

Vorming begeleiden en
evalueren

De deelnemer heeft kennis van groepsdynamische
processen, kan deze analyseren in de werking van een
groep en kan hier positief op inspelen.
De deelnemer kan verschillende werkvormen hanteren
in functie van de doelgroep en de te ontwikkelen
competenties aangepast aan de verschillende leerstijlen
van de groep. Je kan de inhoud evalueren en
bijschaven.

Over zichzelf reflecteren

De deelnemer kan reflecteren over en kritisch staan
tegenover het eigen gedrag, handelen en denken. De
deelnemer kan deze reflectie integreren in een zelfbeeld
en kan het gedrag, denken en handelen bijsturen o.b.v
dit zelfinzicht.

Cursisten evalueren

De deelnemers kunnen hun doelgroep kritisch laten
kijken naar het leermoment en de begeleiding van het
leermoment.

Eindverantwoordelijkheid nemen

Je voorziet in een duidelijk kader voor de vorming door
afspraken te maken met de deelnemers
Je zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd of
bijgestuurd

Administratieve gegevens
beheren

De deelnemer kan verschillende werkvormen hanteren
in functie van de doelgroep en de te ontwikkelen
competenties aangepast aan de verschillende leerstijlen
van de doelgroep.
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Stage bij Gekkoo
(Hoofd)animatorstage
Na het volgen van jouw (hoofd)animatorcursus kan je stage lopen op onze werkingen.
Stage doen bij Gekkoo houdt in dat je tijdig een plekje vraagt, want deze zijn namelijk
beperkt. (max. 2 per deelwerking per dag/week).
Je kan je stage aanvragen door contact te nemen met vrijwilligersbende@gekkoo.be. Hij
registreert de stages. Hij heeft hierbij nodig :





jouw volledige naam
KAVO ID
periode wanneer je je stage wilt lopen
locatie waar je je stage wilt lopen

Je krijgt steeds een bevestiging na de registratie van je stage-uren. Noteer deze goed in
je agenda. We houden een plekje vrij voor jou, dus verwachten we ook dat je deze periode
ook effectief beschikbaar bent (tenzij je ziek bent natuurlijk). Ook als je ziek bent, neem
je zelf de verantwoordelijkheid om dit zo snel mogelijk te laten weten en zelf op zoek te
gaan naar een nieuwe week of periode om je stage te lopen.

Stage animator op de Speelpleinbende
Je kan op het speelplein stage doen voor zowel hoofdanimator als animator. Een stage
doen voor je attest is vastgelegd op minstens 50 uur. Bij Gekkoo kiezen we ervoor om
dit traject te verlengen naar 2 weken. We maken deze keuze omdat wij vinden dat je op
deze manier beter kan ondersteund worden en de kans op slagen voor je stage hierdoor
ook wordt vergroot. Bij Gekkoo loop je dus meer uren stage dan het door de overheid
vastgelegd minimum.
De eerste week ondersteun je de werking, leer je deze kennen en help je je
medeanimatoren bij de voorbereiding van de activiteiten. Je krijgt tussentijdse
evaluatiemomenten waarbij we kijken wat jouw talenten zijn en waar je nog in kan groeien.
In de tweede week van jouw stage heb je 1 dag waar jij voor verantwoordelijk bent om
een groot stagespel te maken (voor- of namiddag). Jij bepaalt het thema, hoe het spel
eruit ziet en wat de andere animatoren moeten doen bij deze activiteit. Begin tijdig aan
jouw voorbereiding, dit geeft je de kans om input te vragen aan je hoofdanimator.
Als je met 2 stagiairs op het speelplein staat, kan je afspreken dit samen te doen. Jullie
zijn dan samen verantwoordelijk voor het aanbod van de hele dag. Ieder moet wel op zijn
beurt duidelijk de spelleider zijn van 1 van de activiteiten (dit is namelijk ook een te
behalen competentie).
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Je engageert je ook om de voorbereidingsmomenten mee te volgen (voorafgaand
aan jouw stage). Deze momenten staan beschreven bij de verwachtingen van de
vrijwilligers bij Speelpleinbende.
Tijdens zal hoofdanimator je evalueren. Deze zal ook met jou een tussentijdse evaluatie
doen (belangrijk, zeker als je 2 weken stage niet op elkaar aansluiten, dat je deze goed
bijhoudt). De tussentijdse evaluatiegesprekken worden bijgehouden in het stageboekje
van Gekkoo.
Dit stageboekje lijkt erg op het traject boekje van de kadervorming maar is een beetje
aangepast opdat je hier gemakkelijk voor jezelf dingen in kan noteren. Je bent zelf
verantwoordelijk dat je deze boekjes aan je hoofdanimator afgeeft en terugvraagt op het
einde van de week. Zeker tijdens je eerste week is het boekje van Gekkoo belangrijk. Het
boekje van kadervorming hoef je dan nog niet in te vullen. Dit doe je samen met je
hoofdanimator op het einde van je stage.
Bij het slagen van jouw stage vullen de stafmedewerkers van Gekkoo jouw KAVO ID online
aan. Ben je geslaagd dan moet je enkel nog een terugkomdag volgen bij de organisatie
waar je je animatorcursus hebt gevolgd. Dan krijg je officieel jouw attest van Animator in
het jeugdwerk.

Stage hoofdanimator op de Speelpleinbende
Je kan ook je stage hoofdanimator lopen op het speelplein. Ook hier engageer je je voor 2
weken stage. Je ondersteunt de werking van jouw speelplein en de animatoren die jouw
team versterken. Ook voor de stage hoofdanimator bestaat er een stageboekje van
Gekkoo. Dit vul je zelf in samen met de stafmedewerker die jouw evaluatiemomenten
begeleidt voor de stage. Het boekje van de kadervorming wordt op het einde ingevuld en
wordt bij positieve evaluatie ook jouw KAVO ID online aangevuld.
Je dient dan enkel nog de terugkomdag te volgen bij de organisatie waar je je
hoofdanimatorcursus hebt gevolgd.

Stage animator op de Woensdagbende
Je kan ook een deel van je stage lopen bij de Woensdagbende. Dit is vastgelegd op 10
dagen. Bovenop deze 10 woensdagnamiddagen doe je ook nog 1 volledige week op
de speelpleinbende.
Belangrijk is dat je dit ook in deze volgorde doet. Bij de Woensdagbende speel je mee en
trek je mee de activiteiten die voorbereid worden door de hoofdanimator. Daarbovenop
ben je de achtste of negende Woensdagbende zelf verantwoordelijk om een activiteit te
voorzien tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Dit om je toch al uit te dagen om wat je de
afgelopen weken hebt geleerd om te zetten in de praktijk. Dit wordt op voorhand ook
doorsproken met de hoofdanimator.
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Het tweede deel van je stage (de week op het speelplein) ziet er hetzelfde uit als de tweede
week als je je volledige stage op Speelpleinbende zou doen.
Voorwaarde
De Woensdagbende wordt normaal structureel begeleid door een hoofdanimator. Deze
zou ook de meeste van jouw weken kunnen ondersteunen en gericht feedback geven. Dit
is de vereiste voor een stage. Als blijkt dat je stage wil lopen op een Woensdagbende waar
geen ‘vaste’ jobstudent staat maar door omstandigheden heel regelmatig een andere
verantwoordelijke, kan je hier geen stage lopen. We kunnen je dan niet de ondersteuning
en feedback geven die je verdient.
Neem hiervoor tijdig contact op met ons. We gaan samen met jou op zoek naar de
mogelijkheden.

Stage hoofdanimator op de woensdagbende
Qua afspraken geldt hier vrijwel ook de afspraak zoals we deze maken met de
animatorstage. Je bent als hoofdanimator zelf verantwoordelijk dat er een leuke activiteit
is voor de kinderen tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Je gaat ook zelf actief mee op zoek
naar vrijwilligers die de Woensdagbende mee komen ondersteunen. Als je op voorhand
weet wie er bij jou mee de namiddag begeleidt, kan je dit ook eens uitbesteden. Jij blijft
verantwoordelijk om te zorgen dat er een aanbod is. Hiervoor kan je zeker ondersteuning
vragen bij de stafmedewerkers.
Je begeleidt jouw animatorenploeg en je engageert je een stagiair iets concreter op te
volgen en te coachen. Je helpt je stagiair om ervoor te zorgen dat hij de dag van zijn eigen
activiteit voldoende ondersteuning heeft gekregen (zowel op voorhand als op de dag zelf).
Voorwaarde
Niet alle Woensdagbendes hebben een even groot aantal kinderen die komen spelen. Bij
een kleine woensdagbende heb je ook soms geen of maar 1 extra animator. Deze
Woensdagbende zal dan niet kunnen dienen als stageplaats.

Stage animator op de Kampbende zonder overnachting
Je kan je eerste week stage lopen bij de Kampbende zonder overnachting. Je kiest er dan
voor om een reeds voorbereid aanbod mee te begeleiden. Doordat je zelf niet echt moet
voorbereiden deze week, zal je merken dat je al sneller wat meer verantwoordelijkheid zal
krijgen. Je begeleid zelf sneller een dagdeel en wordt verwacht dat je de activiteit tot in de
puntjes kan uitvoeren.
De tweede week van je stage loop je op een Speelpleinbende waarbij je zelf leert om
activiteiten voor te bereiden en hoe je een eigen stagespel kan maken.
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Stage hoofdanimator op de Kampbende zonder overnachting
Het is doorgaans niet de bedoeling dat je je stage hoofdanimator loopt het de Kampbende
zonder overnachting. Indien je hier echter zelf toch vragende partij voor bent, of er is een
thema dat jou nauw aan het hart ligt, contacteer ons en we bekijken op maat of er hierop
een uitzondering kan worden gemaakt.

Terugkomdagen van Gekkoo/Formaat
Gekkoo en Formaat organiseren samen (hoofd)animatorcursussen. Dit wil zeggen dat wij
ons ook engageren om terugkomdagen te organiseren voor de cursisten die bij ons hun
cursus hebben gevolgd.
We plannen deze structureel in na de grote vakantie en na de paasvakantie. Je krijgt hier
op tijd een uitnodiging voor zodat je je kan inschrijven .
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Gekkoo voor studenten
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Meer informatie hierover kan je terugvinden op onze website www.gekkoo.be en door
contact op te nemen met vrijwilligersbende@gekkoo.be.
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Animatorcursus en Hoofdanimatorcursus
Animatorcursus
Zin in een knotsgekke vakantie waar je bovendien nog eens een heleboel van opsteekt?
Dan kan dat tijdens onze animatorcursus i.s.m. Formaat.
Op een unieke locatie in het groen leer je met de ervaren hulp van onze instructeurs hoe
je een echte animator kan worden.
Wat komt er tijdens de zesdaagse cursus aan bod?
Je leert ontzettend veel bij over waarom kinderen zo graag spelen en hoe je de juiste
activiteiten kan voorbereiden voor deze doelgroep. Van grime, muziek- en dansworkshops,
knutselen, sporten en games tot kampen bouwen, eens goed vuil worden en toneeltjes
opvoeren.
We leren je conflicten tussen kinderen aanpakken en hoe je een kind op de juiste manier
de structuur en regels van een jeugdwerking bijbrengt. Ook leer je feedback geven aan
anderen en kritisch te kijken naar jezelf. Voor de iets ‘zwaardere’ onderwerpen zoals
pesten, discriminatie en geweld bij jongeren krijg je handvaten aangereikt om hiermee om
te gaan.
Door zelf activiteiten in elkaar te leren steken, groeit je vertrouwen en voel je aan waar je
verantwoordelijkheid ligt als animator. We besteden veel aandacht aan activiteiten met
betrekking tot diversiteit waarbij je meer ervaring opdoet in het omgaan met verschillende
doelgroepen in de samenleving. Je leert de andere jongeren, die net als jij op cursus zijn,
veel beter kennen en maakt gegarandeerd veel nieuwe vrienden én plezier.
En daarna?
Na de cursus start je aan je stage om je traject te vervolledigen. Je bent pas officieel
animator nadat je de cursus gevolgd hebt, je een stage van 2 weken (of 50 uur) succesvol
afgerond hebt op een stageplek naar keuze en aanwezig bent geweest op een
evaluatiemoment.
Eens je je attest op zak hebt, behoor je tot onze nieuwe lichting animatoren en ben je klaar
om op jouw beurt de andere jongeren te motiveren en begeleiden tijdens leuke activiteiten
op speelpleinen en in jeugdhuizen over heel Vlaanderen.
Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt!
Deze cursus is een samenwerking van Formaat en Gekkoo vzw. Na een volledig geslaagd
traject animator (cursus + stage + evaluatie) word je de trotse bezitter van een Vlaams
erkend attest animator in het jeugdwerk.
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Wanneer?
We bieden 3 cursussen aan per jaar (krokus-, paas en herfstvakantie).
De cursus vind steeds plaats van zondag 11.00 uur tot vrijdag 16.30 uur.

Meer informatie?

Surf naar https://www.gekkoo.be/vrijwilligers/animatorcursus
Hier kan je de praktische informatie terugvinden en inschrijven.

Pagina 34 van 39

Hoofdanimatorcursus
Ben je klaar voor de volgende stap in de wereld van animator? Word hoofdanimator in
het jeugdwerk!
Als hoofdanimator binnen een jeugdwerking






draag je net dat beetje meer (eind)verantwoordelijkheid
ondersteun je en evalueer je je team van animatoren
kan je een gevarieerd activiteitenaanbod uitwerken en organiseren
houd je het hoofd steeds koel en kan je communiceren met verschillende partners
(ouders, externen,...)
sta je in voor de groepssfeer van het team

Tijdens de 50 uren cursus, leer je al deze kneepjes van het vak via spel en vorming
onder begeleiding van ervaren instructeurs.
De groep bestaat uit maximum 15 personen.
Is dit iets voor jou? Schrijf je in!

Wanneer?




2 opleidingsweekends (totaal 50 vormingsuren)
50 uur stage nadien bij een erkende jeugdwerkorganisatie (bv Formaat of Gekkoo
vzw)
Evaluatie/terugkomdag (4 uur)

Rond je de opleiding succesvol af, dan krijg je het attest Hoofdanimator in het
jeugdwerk.

Meer informatie?

Surf naar https://www.gekkoo.be/vrijwilligers/hoofdanimatorcursus
Hier kan je de praktische informatie terugvinden en inschrijven.
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Jaarwerking (vormingen, activiteiten,..)

Gekkoo biedt het hele jaar door activiteiten aan voor de kinderen, begeleid door de
vrijwilligersbende. Het stopt hier echter niet bij.
We hebben een hele boel leuke activiteiten voor de vrijwilligers zelf. Dit noemt onze
jaarwerking.
We hebben vaste vormingsdagen, leuke activiteiten en reünies.

Enkele voorbeelden
De Serre van Gekkoo: Jaarlijkse vormingdag met leerrijke en creatieve vormingen én
toffe avondactiviteit. Dit wordt steeds begeleid met lekker eten doorheen de dag.
De Warm up: We komen samen in mei om klaar te stomen voor de zomer. Jullie zien ons
en elkaar terug op een leuke dag en krijgen updates van eventuele nieuwtjes binnen
Gekkoo.
De Kick off: De zomer gaat officieel van start. We bereiden samen voor, kleden onze
speelpleinen en kampplaatsen in en geven elkaar enorm veel energie om aan het
hoogtepunt van het jaar te werken.
Bedankingsfeest: Dit is het grote bedankingsfeest voor iedereen die zich heeft ingezet
om de werking van Gekkoo te ondersteunen. Deze valt meestal in het laatste weekend van
de zomer.

Bovenop deze jaarlijks terugkerende evenementen zijn er nog tal van impulsieve
initiatieven die maken dat we de kans krijgen om elkaar regelmatig terug te zien. Je krijgt
tijdig een overzicht van de datum zodat je deze in het vet kan aanduiden in jouw agenda.
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Gekkoo ABC
Jobstudent
Tijdens sommige weken wordt de functie als hoofdanimator ingevuld als jobstudent. Je
wordt dan ook meer betaald maar dit gaat dan ook af van het aantal dagen dat je als
jobstudent hebt op jaarbasis. Dit is zo voor de woensdagbende verantwoordelijke alsook
voor de hoofdanimatoren op het speelplein gedurende de zomer.
Om als jobstudent aan de slag te gaan ben je reeds in het bezit van hoofdanimatorattest
(dit kan je ook bij ons behalen tijdens je stage) of heb je een diploma in een sociaalagogische studierichting en heb je relevante jeugdwerkervaring.
Deze plaatsen worden opengesteld en iedereen kan zich hier kandidaat voor stellen. Dit
gaat altijd gepaard met een persoonlijk gesprek met de kandidaten.

Bouwhuis
In de scoutslokalen aan Wilrijkse pleinen organiseert Gekkoo de hele zomer
een animatorenhuis. Animatoren die op de speelpleinen of kampen zonder overnachting
actief zijn kunnen hier samen komen voorbereiden, eten, ontspannen en overnachten.
De “Kevins” (= bouwhuisverantwoordelijken) zorgen een hele week voor de goede gang
van zaken: ondersteuning bij voorbereiden, activiteiten organiseren, eten maken, …
Waar?
Scouts 4811: ingang langs Kruishofstraat tegenover nr 80, 2020 Antwerpen
Wanneer?
Elke week van de zomer:



Op zondag vanaf 16u
Alle weekdagen na de speelplein/kampdag

Op zondag en woensdag is het telkens het verplichte voorbereidingsmoment:



Zondag: 16u tot 19u
Woensdag: 19u30 tot 21u30
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Voor wie?
Voor alle vrijwilligers die tijdens die week actief zijn op een speelplein of kamp van Gekkoo
Betalen




The basics: voorbereiden en eten op zondagavond en op woensdagavond (€/week)
Only food: elke avond van zondag tot en met donderdag mee eten, maar je blijft
niet slapen (€20/week)
Full option: volpension van zondag 16u tot vrijdag na speelplein (avondeten, ontbijt
en middageten + slapen) (€37.5/week)

Je betaalt in het Bouwhuis cash of met bancontact wat je verschuldigd bent.
Gekkoobonnen
Gekkoobonnen zijn digitale bonnen die je kan verdienen door actief te zijn als vrijwilliger.
Met deze bonnen kan je in de Gekkooshop gadgets van Gekkoo aankopen.
Wat je allemaal kan kopen vind je op onze website. Je kan ook aankopen doen gedeeltelijk
met je bonnen en gedeeltelijk met geld.
(https://www.gekkoo.be/meer/gekkoo-shop)
Je verdient voor:





Een
Een
Een
Een

dag
dag
dag
dag

op
op
op
op

het speelplein: 1 Gekkoobon
het themakamp zonder overnachting: 1 Gekkoobon
het kamp met overnachting: 3 Gekkoobonnen
de woensdagbende: 1 Gekkoobon

Functievrijwilligers vs Taakvrijwilliger
Dit zijn vrijwilligers die kiezen om één van de bovenstaande functies uit te voeren als
totaal pakket. Je kiest ervoor om animator te zijn en weet dan ook hoe je functie eruit
ziet. Dit is een verschil met een taakvrijwilliger. Deze kiest er bewust voor om een
bepaalde taak op vrijwillige basis te doen. Bijvoorbeeld een materiaalopruim
ondersteunen, koken op een kamp, …

Commissies
Gekkoo maakt op beleidsniveau heel veel verschillende keuzes. Deze maken we niet
zomaar. Er wordt hard over nagedacht en vrijwilligers worden in dit proces ook betrokken.
We hebben verschillende commissies die het hoofd breken over verschillende thema’s
(vrijwilligers, aanbod, communicatie, verblijven en financiën).
Het zijn deze commissies die doorheen het jaar samenkomen en het beleidsplan van
Gekkoo vertalen naar haalbare doelstellingen.
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Een voorbeeld: Een nieuw vrijwilligersbeleid draagt ons op dat we een startbabbel
organiseren om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. De commissie vrijwilligers werken
samen aan de vorm van deze gesprekken (boekje schrijven, ontwerp bepalen van de
goodiebags die worden meegegeven, enzovoort).
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