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Welkom bij de animatorengroep 
van de jeugddienst! 

Je hebt waarschijnlijk nog enkele vragen. 
In dit boekje vind je hopelijk al de 
antwoorden.

Is er toch nog iets onduidelijk?

Laat het weten via jeugddienst@beveren.
be of op het nummer  03750 10 30. Of 
spreek de verantwoordelijke voor de 
animatoren aan.

 HALLO! 

Tijdens het jaar organiseert de jeugddienst meerdere activiteiten. Sommige 
wat groter dan andere, maar daarom niet minder interessant. Welke activiteit 
je begeleidt, bepaal je zelf mee. Er komt op voorhand een link online 
waarin je kan kiezen welke activiteit je graag wil begeleiden. De animatoren 
verantwoordelijke bekijkt welke activiteit jij mag begeleiden. We proberen er 
steeds voor te zorgen dat iedereen iets kan begeleiden. Hieronder zie je een 
klein overzicht, van wat we aanbieden. 

Deze vinden plaats in de vakantieperiodes. 
Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar krijgen via de 
school een boekje met de geplande activiteiten 
mee. Het is een verzameling van de activiteiten 
die de jeugddienst, sportdienst, dienst cultuur, 
groendienst,… aanbieden in die specifieke 
vakantieperiode.

De activiteiten van de jeugddienst kunnen echt 
zo goed als alles inhouden, denk maar aan een 
escape room maken, knutselen, graffiti spuiten, 
koken,… Eigenlijk organiseren we enkel geen 
sportactiviteiten, dit organiseert de sportdienst 
zelf.

Dan heb je nog het onderscheid tussen 
activiteiten die al voorbereid zijn en activiteiten 
die we samen nog voorbereiden. Bij die laatste, 
kan je dus echt je stempel drukken op een 
bepaalde activiteit. 

De tienerwerking heeft ongeveer dezelfde 
werking, alleen is dit voor 12 tot 15 jarigen. Je 
bent dus best al ouder dan 18 jaar als je deze 
activiteiten begeleidt. 

 ONZE WERKING 

 1. VAKANTIETOPPERS EN  
 TIENERWERKING 



De pretcamionet is een mobiele 
speelpleinwerking. De camionet wordt 
volgeladen met speelgoed en rijdt dan uit naar 
verschillende pleintjes in Beveren.

De locaties hiervan zijn op voorhand bepaald, 
dus je rijdt ’s morgens gewoon met 2 uit naar de 
pleintjes.

Het meest praktische is dat je hiervoor allebei 
een rijbewijs hebt. We merken dat dit in de 
praktijk niet altijd mogelijk is, dus hier worden 
soms aanpassingen bij doorgevoerd. 

Als je met de pretcamionet wil rijden, moet je 
solliciteren bij de gemeente. De vacature komt 
altijd tijdig online en wordt in de groep gedeeld. 

 2. PRETCAMIONET 

Af en toe organiseren we ook iets in 
samenwerking met andere diensten of een losse 
activiteit vanuit onszelf. Dit kan gaan van een 
knutselactiviteit op woensdagnamiddag tot een 
spelactiviteit op zondag. Hiervoor plaatsen we 
steeds een oproep in de animatorengroep. 

 3. BUITENSPEELDAG 

De eerste woensdag na de paasvakantie is het 
buitenspeeldag. Op deze dag zenden alle zenders 
van kinderprogramma’s even niet uit. Kinderen 
moeten buiten spelen.

Er zijn verschillende locaties waar de gemeente 
op dat moment buitenspeeldag organiseert. Het 
staat dan vol met springkastelen, gekke fietsen, 
toffe activiteiten,… Dus hiervoor zoeken we 
steeds animatoren. 

Wanneer je een activiteit begeleidt verdien je natuurlijk wel een zakcentje bij. 
Hoeveel je per uur verdient, hangt af van je ervaring in het jeugdwerk of je 
diploma. Hieronder kan je de verschillende vergoeding niveaus bekijken. Moet 
je van ver komen? Dan krijg je ook nog een kilometervergoeding. Dit is enkel 
geldig wanneer je je verplaatst met de auto of het openbaar vervoer. 

Niveau 1: 11.50 EUR/uur 

• Houder zijn van een attest ‘instructeur of 
hoofdinstructeur in het jeugdwerk’ 

• Houder zijn van een pedagogisch diploma 

Niveau 2: 10 EUR/uur 

• Houder zijn van een attest ‘hoofdanimator in 
het jeugdwerk’ 

• Minstens 4 jaar ervaring hebben als begeleider 
in het jeugdwerk 

 4. LOSSE ACTIVITEITEN 

 VERGOEDING 

Niveau 3: 8.50 EUR/uur 

• Houder zijn van een attest ‘animator in het 
jeugdwerk’ 

• Minstens 2 jaar ervaring hebben als begeleider 
in het jeugdwerk 

Niveau 4: 7.50 EUR/uur 

• Minimum 16 jaar oud zijn 



NAAM  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

VOORNAAM  ....................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

POSTCODE  ............................................................................................ GEMEENTE  .......................................................................................................................

TELEFOON  .......................................................................................................................................................................................................................................................

GSM  ................................................................................................................RIJKSREGISTERNUMMER  ..............................................................................

E-MAIL  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

GEBOORTEPLAATS  ...................................................................... GEBOORTEDATUM  ..................................................................................................

 ANIMATORENFICHE 

 REKENINGNUMMER EN –HOUDER WAAROP DE 

 VERGOEDINGEN MOGEN GESTORT WORDEN: 

 DEZE LEEFTIJDSGROEP WIL IK 

 LIEFST BEGELEIDEN: 

 IK WIL MEE BRAINSTORMEN OVER 

 ACTIVITEITEN IN DE VAKANTIEPERIODES: 

NUMMER  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

OP NAAM VAN  ..............................................................................................................................................................................................................................................

ERVARING IN HET JEUGWERK  .................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

☐ 4 – 6 jaar 

☐ 6 – 9 jaar

☐ Ja

☐ Nee 

☐ Ik heb ideeën die ik wil delen, maar ik wil niet fysiek brainstormen

Graag ingevuld terugbezorgen op de jeugddienst Beveren | Gravenplein 8 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 30 – E jeugddienst@beveren.be 
Indien je nog vragen hebt, kan je altijd bellen of mailen naar de jeugddienst. 

 ANIMATORCURSUS 
 VOLGEN 

Ben je gebeten door het jeugdwerk en wil je je graag bijscholen? 
Dan organiseert de VDS animator, hoofdanimator en instructeur cursussen. Als je hier 1 van volgt, krijg 
je een tegemoetkoming vanuit de jeugddienst, 
meer info daarover vind je hier
www.beveren.be/nl/tussenkomst-kadervorming 
www.speelplein.net/Vorming/cursussen 

 VERZEKERING 
Op voorhand geeft  je verantwoordelijke al je gegevens door aan de verzekering.

Als er dus iets gebeurt tijdens de activiteit, maar ook op weg naar of op terugweg van de activiteit die 
je begeleidt, ben je verzekerd. 

Als er iets gebeurt, geef je dit door aan je verantwoordelijke. Zo kan hij/ zij zo snel mogelijk reageren. 

☐ 9 – 12 jaar 

☐ 12 +
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Ben je overtuigd? Top! 

Vul dan zeker de bijlage in en 
stuur deze door naar 
jeugddienst@beveren.be

Heb je dit al gedaan? Nog beter, 
dan hoor je snel iets meer van de 
animatoren verantwoordelijke. 

Veel speelplezier!

 ANIMATOR 
 WORDEN?


