
Vrijwilliger in 
 Autismewerking

KVG
Fijn om jou te ontmoeten! 

Neem contact op
saar.gadeyne@kvg.be
0472 48 48 42

Peter Benoitstraat 15a
8800 Roeselare

www.autismewerkingwestvlaanderen.be

Hopelijk komHopelijk komHopelijk kom
jij ons teamjij ons teamjij ons team
versterken!versterken!versterken!   

Want jouwWant jouwWant jouw
helpendehelpendehelpende

handenhandenhanden
hebben wehebben wehebben we

nodig.nodig.nodig.   



Verwachtingen van
de vrijwilliger 

KVG
KVG is een overkoepelende organisatie met verschillende
deelvzw’s. Ze zetten zich allemaal in voor mensen met een
handicap en hun omgeving in Vlaanderen. Ze streven naar
kwaliteit van leven en inclusie.

KVG - Vormingen
KVG - Vormingen is één van de deelvzw's. Zij bieden activiteiten
aan mensen met een handicap en hun omgeving. Hiervoor
werken we samen met vrijwilligers met of zonder handicap. 

KVG-Vorming biedt kansen tot gemeenschapsvorming, educatie,
deelname aan cultuur en maatschappelijke activering.

KVG - Vormingen W-VL
KVG - Vormingen  heeft een secretariaat in West-Vlaanderen.
Daarin is er een autismewerking opgericht. 
Deze werking biedt vrijetijdsactiviteiten aan kinderen en jongeren
met autisme. 

We hebben drie verschillende afdelingen die leeftijdgebonden
zijn. Zo kunnen we een gepast spelaanbod organiseren. 

Open Cirkel 
Leeftijd: 6 - 12 jaar
Wanneer: eerste zaterdag van de maand van 14 - 16 uur*
Waar: Kachtemsestraat 1 8870 Izegem
Emailadres: ateljeeopencirkel@hotmail.com  

Bass&Zass
Leeftijd: 12 - 16 jaar
Wanneer: laatste zaterdag van de maand van 14 - 17 uur*
Waar: Peter Benoitstraat 15a 8800 Roeselare 
Emailadres: bassenzass@gmail.com

JonASS
Leeftijd: 16+ 
Wanneer: laatste zondag van de maand van 14 - 17 uur * 
Waar: Peter Benoitstraat 15a 8800 Roeselare 
Emailadres: jonass.westvlaanderen@gmail.com

Met je vrijwilligersteam ben je
zelfstandig en samen bepaal je de
activiteiten en taakverdeling. 

1.

Kort enkele verwachtingen/taken
van de vrijwilliger in onze
autismewerking.

-  Uitnodigingen maken en doorsturen.
-  Mails bekijken en doodle opmaken.
-  Activiteiten voorbereiden en uitvoeren.
-  Aanwezigheden en financiering bijhouden.
-  Korte bespreking na de activiteit.

  

2. Als vrijwilliger word je lid van KVG. Dit
is 25 euro voor een volledig jaar. Je
krijgt wel voordelen met dit
lidmaatschap.

3. Je wilt een uitdaging aangaan om
kinderen, jongeren met autisme de tijd
van hun leven te geven.

*De uren en dagen kunnen uitzonderlijk afwijken van de activiteit. Dit is altijd in overleg
met alle deelnemende vrijwilligers. 


