
Inschrijfformulier werkvakantie Speranţa 

 

Beste deelnemer,  

Allereerst willen we je nu alvast bedanken voor je inschrijving. Met jouw inzet, wordt weer verder gebouwd aan 

een betere toekomst voor de kinderen in Siret die naar Speranţa gaan. We vragen je onderstaand formulier in te 

vullen en met het ondertekende reglement en kopie paspoort/ identiteitskaart naar ons te sturen of te mailen. 

Wanneer het een inschrijving met een school, vereniging of ander groepsverband betreft, dan worden de 

ingevulde formulieren, ondertekende reglementen en kopieën reisdocumenten via de contactpersoon verzameld 

en aan ons toegestuurd.  

Met vriendelijke groet, Educare 4 Life 

 

Personalia  

Achternaam  

Voornamen (zoals vermeld in reisdoc)  

Straat  

Postcode en woonplaats  

Mobiel telefoonnummer  

Emailadres  

 

Documenten  

□ Paspoort □ Identiteitskaart Documentnummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geslacht □ Man  □ Vrouw 

Data reisdocument Afgiftedatum  Geldig tot  

 

Verzekering 

Verzekeringsmaatschappij  

Klant/ relatienummer  

 

Waarschuwen bij een calamiteit 

Voor- en achternaam  

Aard van de relatie  

(mobiel) telefoonnummer   

 

 

Ga verder naar stap 2; reglement, ondertekenen reglement 



Reglement  

In dit reglement staan omschreven; de verwachtingen, (gedrags)regels, kledingeisen en aansprakelijkheid die 

wij hanteren in de samenwerking met vrijwilligers in Nederland of Roemenië. Na het doornemen van dit 

document vragen wij je dit te ondertekenen en samen met een kopie van paspoort of identiteitsbewijs aan ons 

toe te sturen of te mailen.  

Verwachtingen 

Bij aanvang van projecten, of het uitvoeren van vrijwilligerswerk zijn de doelstellingen en het werk van Educare 4 

Life bekend en neem je deze ook in acht. Producten of giften die geschonken zijn aan Educare 4 Life zijn enkel en 

alleen bestemd voor de projecten, niet voor eigen gewin. Je draagt er zorg voor dat deze op de juiste bestemming 

komen. Giften kunnen overgemaakt worden onder vermelding van het doel. Producten komen op plaats van 

bestemming in overleg met het bestuur.   

Privacy 

De privacy van de (wees)jongeren, schoolkinderen en andere betrokken dient gewaarborgd te worden. Foto en 

filmmateriaal mogen niet op privé social media geplaatst worden. Hiervoor gebruikt stichting Educare 4 Life haar 

eigen social media en website. Alleen in overleg met het bestuur en na schriftelijke toestemming mag foto en 

filmmateriaal gebruikt worden ten behoeve van promotie, werving van goederen of het inzamelen van giften. 

Met privacy gevoelige informatie over de (wees)jongeren, schoolkinderen en andere betrokkenen, ga je 

respectvol en vertrouwelijk om. Wanneer je je bezwaart voelt bij privacy gevoelige informatie die jou ter ore is 

gekomen, kan je je richten tot een van de bestuursleden om daarover in gesprek te gaan. Opnamen gemaakt door 

bestuursleden van de stichting tijdens een actie of werkvakantie kunnen worden geplaatst op de social media 

kanalen van de stichting of gebruikt worden ten behoeve van promotie.  

Werkkleding 

Bij het werken aan de (bouw)projecten in Roemenië, vragen wij je de veiligheidseisen in acht te nemen. Je bent 

vrij een keuze te maken in hoe je aan het werk gaat (rok, broek, werkkleding), maar wij adviseren werk- en indien 

nodig veiligheidskleding te dragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen van het niet 

in acht nemen van algemene veiligheidsmaatregelen.  

Het verblijf in Roemenië  

Van de vrijwilligers verwachten wij, dat de werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Mogelijke 

werkzaamheden, worden vooraf besproken, daar enige ervaring gewenst is. Wij kiezen voor kwaliteit, dus 

duurzaamheid bij het realiseren van de projecten. Ook stichting Educare 4 Life moet voldoen aan de eisen van de 

Europese Unie. Tussen 22:00 en 07:00 uur en op zondagen wordt er niet gewerkt.  

Tijdens het verblijf verwachten wij een open houding en flexibele instelling. Wees je ervan bewust, dat je in een 

ander land bent, waar zaken vaak anders gaan dan in Nederland. Geduld kan wel eens op de proef gesteld 

worden. De Roemenen begrijpen en/of waarderen het werken met en voor (wees)jongeren, verstandelijke 

beperkten en gehandicapten vaak niet. Wij hebben respect hoog in het vaandel staan, ga zelf dan ook niet in 

discussie met de lokale bevolking hierover. Mocht een vervelende situatie zich voordoen, neem dan direct 

contact op met een bestuurslid. Deze zal een bemiddelende en tolkende rol hierin vervullen.  

De vrijwilligers op de projecten, zijn een voorbeeld voor de (wees)jongeren en schoolkinderen. Derhalve is het 

nuttigen van alcohol op het project verboden. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plek. Drugs 

tolereren wij in zijn geheel niet. Dit leidt tot directe verwijdering van het project en beëindiging van de 

samenwerking.  

Activiteiten met de (wees)jongeren en schoolkinderen worden in overleg met het bestuur bedacht, gepland en 

uitgevoerd. 



Verwijdering en beëindiging van de samenwerking 

Wanneer een vrijwilliger zich misdraagt, zich niet representatief opstelt, of de stichting schade berokkent, dan 

besluit het bestuur direct tot beëindiging van de samenwerking en/of directe verwijdering van het project. Dit 

gebeurt, wanneer dit reglement niet nageleefd wordt, maar ook wanneer er sprake is van misdragingen die niet 

representatief zijn voor werken voor een stichting, zoals geweld, alcoholmisbruik, drugsgebruik, extreem 

taalgebruik, zedeloos gedrag, seksuele en mentale intimidatie, bewust kwetsend gedraag naar elkaar, naar de 

(wees)jongeren, schoolkinderen, andere betrokkenen bij het project en de lokale bevolking.  

 

Stichting Educare 4 Life en haar bestuursleden, kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 

ongevallen, diefstal en/of schade aan persoonlijke bezittingen tijdens de reis en het verblijf. Door vrijwilligers 

gemaakte schade, dient gerepareerd of vergoed te worden. 

 

Hierbij verklaar ik bovenstaande te hebben gelezen en begrepen en zal stichting Educare 4 Life op geen enkele 

wijze schade berokkenen.  

 

 

 
 
 
 

 
 

    

 
Initialen en achternaam 

 
Plaats en datum 

 
Handtekening 

 

 

 

 

 

Graag ondertekenen en voorzien van een kopie 

paspoort of identiteitsbewijs en sturen, mailen 

of overhandigen aan een bestuurslid, 

voorafgaand aan de start van de samenwerking, 

mits anders met de contactpersoon is 

afgesproken. 

 


