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 » Wij zijn FOS Open Scouting

https://www.facebook.com/groups/vrijwilligersvanfos/


ADMINISTRATIE

LIDGELD
Als nationale vrijwilliger betaal je net als elk lid van FOS Open Scouting je lidgeld. Zo 
ben je een jaar lang verzekerd, krijg je ook nationale communicatie en kan je deel-
nemen aan nationale activiteiten. Er zijn twee mogelijkheden om lidgeld te betalen: 

 » Via je eenheid. Waarschijnlijk betaal je dan meer dan het officiële lidgeld. Je 
steunt er wel je eenheid mee. 

 » Via FOS nationaal. Schrijf het lidgeld over voor midden november op het reke-
ningnummer BE35 0011 5752 4137 (GEBABEBB). Nu ben je lid van 500e FOS 
Nationaal!

Voor sommigen is het inschrijvingsgeld nét een stap te veel om in te schrijven. Zij 
kunnen gebruik maken van een tegemoetkoming via het SOM-fonds. Vraag dit na 
bij de stafmedewerker van jouw ploeg. SOM-leden betalen slechts 10 euro lidgeld.

GOED VERZEKERD

Door lidgeld te betalen zijn alle leden en nationale vrijwilligers goed verzekerd tijdens 
scoutsactiviteiten en de verplaatsing van en naar de scoutsactiviteit. Dit is een ver-
zekering voor zowel eigen lichamelijke ongevallen als voor burgerlijke aansprake-
lijkheid voor (lichamelijke en stoffelijke) schade aan derden (incl. tijdelijk gehuurde 
gebouwen). Beide zaken hebben een andere aangifteprocedure.

Op de website vind je meer informatie terug over verzekeringen. Ga voor meer info 
naar fosopenscouting.be/administratie/verzekeringen

landelijk secretariaat

https://fosopenscouting.be/nl/alle-themas/vrijwilliger-worden/praktisch
http://fosopenscouting.be/administratie/verzekeringen


LANDELIJK  
SECRETARIAAT

ENKELE VERGADERREGELS
Vergaderingen gaan meestal door op het Landelijk Secretariaat. Je kan een verga-
derzaal (klein of groot) reserveren via een stafmedewerker. 

Als er niemand aanwezig is kan je met een sleutelkaart binnen op kantoor. Ken je 
niemand met zo’n kaart? Vraag dan een tijdelijke sleutelkaart aan de stafmedewer-
ker van jouw ploeg.  Vergeet niet bij het verlaten van het kantoor om alle lichten uit 
te doen en de deur af te sluiten. 

Kom je met de auto naar een vergadering? Parkeren kan aan de ingang van ons na-
tionaal secretariaat. De ingang bevindt zich achter de FOS-Shop en kan je bereiken 
via de Oude Fortweg. 

Afspraken voor het gebruik van de vergaderzaal: 
 » De bureaus en FOS-shop zijn verboden terrein.
 » Schrijf enkel met een whiteboardmarker op het whiteboard.
 » Als vrijwilliger neem je kosteloos drank uit de frigo. Ook koffie en thee drink je 

gratis. Drank is beschikbaar in onze keuken. Alcoholische drank drink je met mate.
 » Na 22u00 ben je stil buiten. Ook in de vergaderzaal hou je het rustig. 
 » Na het vergadering ruim je de vergaderzaal en keuken op. Zet je lege flesjes in 

bakken, de vuile vaat in de vaatwasmachine en vul de ijskast terug aan. 

BESCHIKBARE MULTIMEDIA

 » Wil je de beamer gebruiken? Verbind je laptop via de kabel of maak draadloze 
verbinding. De beamer zet je aan en uit met de afstandsbediening of aan het 
toestel zelf. Meer info hangt op in de vergaderzaal.

 » Telefoneren kan je met toestellen in beide vergaderzalen. 
 » Wil je op het internet? Zoek naar het wifi-netwerk FOSOPENSCOUTING. Het 

wachtwoord is BadenPowell_1907.
 » Wil je een computer gebruiken? Log in op één van de FOS-computers.  

Gebruikersnaam en wachtwoord vraag je na bij een stafmedewerker. Bewaar 
niets op deze computer, na het uitloggen worden alle documenten gewist. 

onkosten



ONKOSTEN

ONTVANG JE GELD

De betaling volgt per overschrijving op de door jou opgegeven rekening. Het bedrag 
dat je terug krijgt is afhankelijk van de aard van de kosten. 

Verplaatsingskosten? Je krijgt een kilometervergoeding bij verplaatsing met 
de wagen. Er is een verschil in terugbetaling tussen alleen rijden en carpoolen.  
Het concrete bedrag vind je terug op de website en je onkostennota. 
Kom je met het openbaar vervoer? Dan betalen we je de gemaakte kost volledig 
terug als je een betaalbewijsje (ticket of GO-pass) toevoegt aan de onkostennota. 

Andere onkosten? Bijvoorbeeld gemaakte kosten voor een activiteit (verf, lijm,…) of 
hapjes tijdens de vergadering worden volledig terugbetaald indien deze aankopen 
ook vooraf werden besproken met je commissie of ploeg. Ook hier moet je een be-
wijsje (kassaticket) aan de onkostennota toevoegen. 

Bij voorkeur vul je het Excelformulier op de computer in voor je die uitprint (dan 
wordt de kostprijs van je kilometers automatisch berekend en wordt het totaal op-
geteld).

Je kan het formulier downloaden op  
fosopenscouting.be/alle-themas/vrijwilliger-worden/praktisch

WACHT NIET TE LANG

Dien regelmatig een onkostennota in, zodat we zicht kunnen houden op onze be-
groting. Heb je frequent overleg en dus vaak (verplaatsings-)kosten? Probeer dan 
maandelijks je onkosten gegroepeerd in te dienen. In alle andere gevallen doe je dit 
binnen de twee maanden. 

DIEN AL JE KOSTEN IN

Ook kosten die niet onder je ploeg vallen mag je indienen. Zo kan je bijvoorbeeld 
ook verplaatsingskosten voor FUN-activiteiten zoals BBB of de nieuwjaarsreceptie  
terug vorderen. Ook je deelname aan de AV wordt terug betaald (als je daar tenmin-
ste bent in je rol als vrijwilliger).

communicatie

http://fosopenscouting.be/alle-themas/vrijwilliger-worden/praktisch


COMMUNICATIE

DE BASICS

Hoe blijf je als nationaal vrijwilliger op de hoogte van het allerlaatste FOS-nieuws?
 » De FOS-Mail: Om de 4 a 5 weken, onmisbare lectuur voor elke nationale vrijwil-

liger. 
 » Onthaalbrochure nationale vrijwilligers: Dat is, jawel het pareltje waarin je nu 

leest, bomvol info om een nieuw jaar te plannen en starten. 
 » Wij zijn FOS-nationaal, dé facebookgroep van onze nationale structuur. Vol 

boeiende weetjes en interessante evenementen. 
 » Telefoontjes van je stafmedewerker: Heb je af en toe graag een telefoontje van 

je stafmedewerker? Laat het hem/haar dan weten. 

VOOR GEVORDERDEN

Wil je echt alles weten?  
Surf dan eens naar volgende websites:
 » www.fosopenscouting.be 
 » wiki.fos.be (Artikels over  scouts-onderwerpen en een grote spelletjesdatabase).

FOS Open Scouting op social media: 
@FOSopenscouting #wildvanfos #fierefosser 
instagram.com/fosopenscouting
facebook.com/fos.scouting

Volg ook de Facebookgroep wij zijn FOS Open Scouting. Hebben jullie een oproep 
voor leiding? Dan kan je hier terecht. 

DOCUMENTEN OP SHAREPOINT

Als nationaal vrijwilliger krijg je een account op SharePoint, ons samenwerkings-
platform. Hier vind je alle documenten die je nodig hebt tijdens je engagement in de 
nationale structuur. 

Je ontvangt een mail met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Hierin staat meer 
informatie over het gebruik van SharePoint. Binnen je ploeg, commissie (of ander 
orgaan) krijg je nog verdere uitleg over de werking hiervan. Met vragen kan je altijd 
terecht bij ict@fos.be

kalender

http://www.fosopenscouting.be
http://wiki.fos.be
https://www.instagram.com/fosopenscouting/?hl=nl
https://www.facebook.com/fos.scouting/
https://www.facebook.com/groups/FOSOpenScouting/
http://www.office.com
mailto:ict%40fos.be?subject=Sharepoint


KALENDER

Hou je agenda goed bij. We plannen de vergaderingen en leuke momenten ruim op 
voorhand zodat iedereen dat op tijd in de agenda kan plaatsen. Dit jaar proberen 
we nog sterker de geplande momenten te behouden. Om het boekje gebruiksvrien-
delijk te houden, voegden we aan dit document een bijlage toe met alle datums van 
vrijwilligersevenementen.  Hieronder vind je reeds meer uitleg over de verschillende 
evenementen. 

SAAMDAGEN

Eind september trappen we met de 
volledige organisatie het scoutsjaar 
in gang! Elk jaar werken we rond een 
bepaald thema en genieten we een 
weekend lang van prachtige optredens, 
happy shiny people, een leuk feestje en 
toffe workshops.

BBB

BBB staat voor Bier, Burgers & Belang-
rijke mensen. Begin november geven we 
samen met onze nationale vrijwilligers 
het startschot van een nieuw werkjaar. 
Een gezellig onderonsje met alle vrijwil-
ligers. Geen vergadering, gewoon koud 
bier, heerlijke burgers en jezelf natuurlijk. 
Een potentiële FOS-ziel in je netwerk? 
Meebrengen die handel!

WINTERCAFE

Tijdens het wintercafé is gezelligheid 
troef! Samen genieten van lekkere warme 
hapjes en drankjes, gezelschapsspelen 
en als het weer het toelaat een gezellig 
vuurtje. 

NIEUWJAARSRECEPTIE

Elk jaar klinken we in januari samen op 
het nieuwe jaar. Een jaar vol mooie voor-
nemens en scoutspret. We hopen je hier 
te mogen verwelkomen. 

FOS2NIGHT

En giga-gezellige café-avond voor de 
leiding en vrijwilligers van FOS Open 
Scouting. Gewoon omdat we jullie wil-
len bedanken voor de onvoorwaardelijke 
inzet!

vorming



VORMING

FOURAGE

Fourage is hét vormingsmoment van de ambrassade voor vrijwilligers en beroeps-
krachten in de jeugdsector. Een beurs voor leren en ontwikkeling in het jeugdwerk. 
Bovendien is het de ideale gelegenheid voor fijne ontmoetingen met collega’s uit an-
dere organisaties.
Meer informatie vind je terug op www.ambrassade.be.

GSB-DAY

Elk jaar gaat in mei GSB-Day door. Wil je ervaringen en informatie uitwisselen met 
stafmedewerkers en vrijwilligers van andere associaties? Dan zit je hier op de juiste 
plek!  GSB-Day biedt verschillende workshops aan op maat van de vrijwilliger. Meer 
informatie? ic@fos.be of visie@fos.be.

CURSUS INSTRUCTEUR MET TRAVO

Wil je zelf vorming geven of regelmatig voor een groep staan? Cursus Instructeur 
helpt je iets bij te brengen aan een groep. Inzicht in leerprocessen, een doelmatige 
methodiek uitwerken of spreken voor een groep. Hier leer je door te doen.  
Interesse? Mail naar travo@fos.be.

Heb je een andere vorming gezien die je heel graag zou volgen? Spreek erover met je 
stafmedewerker. Als het aansluit bij je FOS-functie, dan komt FOS Open Scouting 
je financieel tegemoet.

vrijwilligersbeleid

http://www.ambrassade.be
mailto:ic%40fos.be?subject=GSB-DAY
mailto:visie%40fos.be?subject=GSB-DAY
mailto:travo%40fos.be?subject=Cursus%20Instructeur


VRIJWILLIGERSBELEID

DE VISIE

FOS Open Scouting is een jeugdbeweging die leunt en steunt op vrijwilligers. Met 
ons vrijwilligersbeleid willen we als organisatie op een positieve manier omgaan met 
vrijwilligers. Zo kunnen we op een duurzame manier de beleidsdoelen van FOS Open 
Scouting bereiken. 

Vrijwilligers hebben een enorme toegevoegde waarde voor onze organisatie door 
hun talenten, engagementen, betrokkenheid en meningen. Daarom zetten we in op 
een vrijwilligersbeleid dat twee doelen nastreeft:

1. We laten elke vrijwilliger groeien.
2. We willen dat elke vrijwilliger zich goed voelt.

Het startpunt van een engagement ligt bij de competenties, talenten en behoeften 
van de vrijwilligers. We willen jullie stimuleren om op zoek te gaan naar nieuwe ta-
lenten en bieden jullie de kans om (nieuwe) competenties te ontwikkelen. 
Vrijwilligers groeien, net als leden en leiding, in de groeidomeinen van FOS Open 
Scouting. We geloven dat vrijwilligers via begeleiding, feedback en reflectie kunnen 
groeien en bovendien zelf hun groeiproces kunnen aanpakken en bepalen.

DE PRAKTIJK

Deze visie wordt in de praktijk omgezet door je ploegcoach en de vrijwilligersverant-
woordelijke van je ploeg. Zij zorgen voor een goed onthaal, begeleiden je doorheen 
het werkjaar en staan altijd klaar voor een goeie babbel. Ze doen er alles aan om je 
te motiveren en bieden je leerkansen via vorming of door verantwoordelijkheid op te 
nemen. Zo laten we je verder groeien binnen scouting. 

We werken aan een duidelijke structuur en een open cultuur.  Zo creëren we als 
organisatie een veilige omgeving waarin vrijwilligers zichzelf kunnen zijn en waarbij 
vrijwilligers en stafmedewerkers respectvol zonder drempels feedback kunnen ont-
vangen en geven.

fundamenten en beleidsnota



FUNDAMENTEN EN 
BELEIDSNOTA

GELOOF IN HET PEDAGOGISCH PROJECT

De nationale structuur bestaat uit vele gemotiveerde vrijwilligers. Zij offeren een 
stukje van hun vrije tijd graag op, omdat zij voor de volle 100% geloven in het project 
dat FOS Open Scouting heet.

De basispijlers, groeidomeinen en FOS-methode vormen samen de fundamenten 
van onze beweging. De tekst wil je een spiegel voorhouden en op die manier bijdra-
gen tot een stevig onderbouwde scouts- en gidsenwerking.

FOS Open scouting heeft een duidelijk beeld voor ogen over hoe een betere wereld 
eruit moet zien. Dat beeld wordt bepaald door onze waarden. Deze waarden leggen 
we voor aan onze leden en leiding, maar ook aan onszelf als organisatie.

FOS Open Scouting gelooft in een pluralistische samenleving waarin iedereen ge-
lijkwaardig en respectvol samen kan leven. Iedereen heeft er het recht om binnen 
de grenzen van gelijkwaardigheid en respect eigen waarden, waarheden en ideeën 
te vormen en uit te dragen.
De basispijlers van FOS Open Scouting vertellen je waar we als beweging voor staan. 
Dat ligt vast in onze missie en visie.

MISSIE FOS OPEN SCOUTING 

FOS Open Scouting is een scouts- en gidsenbeweging. Het is een plezierige vrije-
tijdsbesteding waarin scouts & gidsen zin geven aan hun eigen leven en hun ontwik-
keling zelf sturen. We helpen elkaar groeien en bouwen vanuit onze unieke kwalitei-
ten actief mee aan een betere wereld.

FOS Open Scouting is een actief pluralistische jeugdbeweging die ontmoeting tus-
sen kinderen en jongeren centraal stelt. Samen vormen we een groep waarin we 
allen uniek zijn en blijven. Met open blik laten we onszelf verrijken door de anderen.

beleidsnota



BELEIDSNOTA 2018-2021

Onze beleidsnota schrijft het verhaal van 2018-tot 2021. In de beleidsperiode 2018-
2021 focussen we op  3 belangrijke doelstellingen: 

 » FOS Open Scouting verhoogt het belang van en de aandacht voor diversiteit.
Als actief pluralistische beweging kiezen we er bewust voor om blijvend op diver-
siteit in te zetten. Een superdiverse samenleving is intussen een realiteit waarmee 
we rekening dienen te houden. Hier blind voor zijn zou niet stroken met onze visie 
en missie aangezien ontmoeting en dialoog een essentieel onderdeel zijn van onze 
werking.

 » FOS Open Scouting weegt op het maatschappelijk debat met positief imago 
en eigenheid.

We werken als vereniging verder naar een positief imago en een sterke eigenheid 
van FOS Open Scouting. We mogen dan klein zijn maar laten we er alsjeblieft samen 
voor zorgen dat onze acties groot zijn!

 » FOS Open Scouting investeert in samenwerken en netwerken.
Kleinschaligheid is duidelijk één van onze sterktes. Onze compacte structuur en de-
mocratische cultuur maken rechtstreekse inspraak en flexibiliteit mogelijk. Dat cre-
eert een bijzondere dynamiek en veerkracht. Maar diezelfde kleinschaligheid heeft 
ontegensprekelijk ook nadelen.  Zo klinkt onze stem niet altijd even luid, hebben we 
niet voldoende vrijwilligers om onze wildste dromen te realiseren, is onze slagkracht 
niet altijd even groot… Sommige zaken zijn nu eenmaal gemakkelijker binnen een 
grotere organisatie. Daarom hebben we medestanders nodig. Om dit te bewerkstel-
ligen zetten we maximaal in op netwerking en samenwerking. 

Wil je meer weten  over de keuzes die we maakten en de doelstellingen die we als 
vereniging uitdragen? Vraag meer informatie bij jouw stafmedewerker.

FOS Nationaal Evenementen

http://fosopenscouting.be/stafmedewerkers


volgende thema



Dit boekje geeft je meer info over onze 

vrijwilligerswerking. Het maakt je 

wegwijs in de organisatie en alles wat 

hierbij komt kijken als vrijwilliger. 

We hopen dat jullie hier met veel 

plezier en enthousiasme mee kunnen 

bouwen aan FOS Open Scouting! 

Met verdere vragen kan je altijd  

terecht bij de stafmedewerkers.  

Leer hen kennen via: 

fosopenscouting.be/stafmedewerkers

http://fosopenscouting.be/stafmedewerkers

