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Betreft: animator zijn bij Speelplein Rollebolle
Beste mama/papa,
De zomervakantie is er weer, Speelplein Rollebolle dus ook!
We zijn wat blij en trots dat ook jouw dochter/zoon deel wil uitmaken van onze animatorenploeg.
Een opdracht die vele verwachtingen inhoudt voor henzelf, maar allicht ook voor jou. Vandaar deze
brief: we willen ook jou goed inlichten bij de start van de zomervakantie.
De zomer van een animator bij Speelplein Rollebolle
De zomerwerking begint op maandag 4 juli. De werking loopt tot vrijdag 29 juli. Vooraf en nadien
moet er uiteraard nog een heleboel klaargemaakt en opgeruimd worden.
Op speelplein Rollebolle start een speelpleindag vroeg: we verwachten de animatoren ten laatste om
8u in de Keistraat. Als de kinderen om 17u30 naar huis vertrekken, ruimen we samen verder op,
evalueren de voorbije dag en beginnen we aan de voorbereidingen voor de volgende dag. Dit
gebeurt allemaal in een leuke ongedwongen sfeer. We proberen om dit zo vlot mogelijk te laten
verlopen, maar vragen je nu al je zoon of dochter te vergeven als hij/zij wat te enthousiast aan de
slag gaat (en daarbij moeder en/of vader al eens ‘vergeet’). Weet dat hij/zij het alleszins goed
meent. We durven je zelfs vragen: geef hem/haar de kans om zich in te zetten. Tegenwoordig is dat
al niet meer vanzelfsprekend …
Vrijwilliger zijn
We horen wel eens: “Amai, zo’n drukke dagen, dat is bijna slavernij. Daar moet wel een groot loon
tegenover staan?!” Dat is niet het geval. ‘Animator zijn’ is vrijwilligerswerk en hoewel je daar een
kostenvergoeding voor krijgt, blijft de ‘prestatie’ zelf gebaseerd op vrijwillige inzet en engagement.
Ook al ontvang je dus geen ‘loon’, toch krijg je veel terug: de voldoening te zorgen voor zoveel
speelplezier bij zoveel kinderen, de ervaringen die je opdoet in het samenwerken met andere
animatoren in een team, de eerste stappen die je mag zetten om verantwoordelijkheid te dragen …
Het zorgt voor een levenservaring die jongeren vormt voor de rest van hun persoonlijke en
professionele leven!
Vergeef hen (en ons) dus nu al dat ze soms afgepeigerd en vuilgespeeld thuiskomen!
Vrijwilligersvergoeding
Ook al krijg je geen loon, we geven elke animator wel een kostenvergoeding (voor kosten die
iedereen wel maakt).

• Animatoren: € 15,00/d
• Hoofdanimatoren: € 20,00/d
Verzekering
Wanneer je animator bent bij Speelplein Rollebolle, ben je uiteraard verzekerd tijdens de activiteiten
en van en naar de plaats er naartoe. We sluiten voor iedere vrijwilliger een verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen af.
De details hiervan bezorgen we je graag op aanvraag.
Cursus animator
We verwachten dat nieuwe animatoren (en ook meer ervaren animatoren) op vormingscursus
trekken: een leerrijke maar zeker ook mega-ervaring waar jongeren in één week al spelend leren wat
het betekent om kinderen te begeleiden. Als de daaropvolgende 10-daagse stage die ze vervullen
positief wordt beoordeeld, halen ze daarmee ook het ‘Attest van Animator in het Jeugdwerk’ van de
Vlaamse Gemeenschap.
De kosten voor deze cursus worden helemaal terugbetaald: het gemeentebestuur bekostigt 50%,
speelplein Rollebolle legt zelf de rest bij (als ze minimaal 2 weken stage doen).
Meer info over de cursussen vind je bij onze koepel, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS):
www.speelplein.net/oostvlaanderen.
Contact
Tijdens de zomer kan je in eerste instantie terecht bij onze hoofdaniamtoren (HA’s), duo’s van al iets
oudere animatoren die de week organisatorisch en pedagogisch in goede banen leiden. De jeugddienst (Bruno) behoudt het overzicht over de ganse vakantie en stuurt deze HA’s aan indien nodig.
• Rollebolle: 0479/30.46.16 of info@speelpleinrollebolle.be
• Jeugddienst: 09/365.46.27 of jeugd.cultuur@laarne.be
Als je ons iets te melden hebt, neem dan tijdig met ons contact op. Zo kunnen we rechtstreeks je
vragen beantwoorden of samen een oplossing zoeken indien nodig.
We wensen jou en je dochter/zoon een geweldige ervaring op het speelplein!
Speelse groeten,
De Stuurgroep

