
Richtlijnen vrijwilligerswerking 
 

1. Gelieve alle formulieren in drukletters en volledig in te vullen. 

 

2. Bij de inschrijving van een eerste vrijwilliger, gelieve onderstaande documenten ingevuld 

en ondertekend per post te bezorgen aan ADO Icarus vzw, Kempische Steenweg 293/8, 3500 

Hasselt of via mail info@ado-icarus.be. Wij bezorgen u nadien een door onze algemeen 

directeur ondertekend exemplaar terug. Het gaat om:  

 Aanmeldingsfiche vrijwilliger: één document per vrijwilliger in te vullen en te ondertekenen 

door budgethouder en vrijwilliger.  

 Individuele ondersteuningsovereenkomst vrijwilliger (IOOK VRW): enkel in te vullen en te 

ondertekenen door de budgethouder. Hierop duidelijk vermelden wie budgetshouder is, dit 

kan zijn de gebruiker zelf, een ouder/voogd, advocaat… 

 Afsprakennota vrijwilliger: enkel in te vullen en te ondertekenen door de vrijwilliger.  

Voor een vlotte afhandeling van uw dossier: gelieve alle bovenstaande documenten 

gelijktijdig door te sturen. 

 

3. Bij de inschrijving van een tweede, derde of elke volgende vrijwilliger, gelieve onderstaande 

documenten ingevuld en ondertekend per post te bezorgen aan ADO Icarus vzw, Kempische 

Steenweg 293/8, 3500 Hasselt of via mail info@ado-icarus.be. Wij bezorgen u nadien een door 

onze algemeen directeur ondertekend exemplaar terug. Het gaat om:  

 Aanmeldingsfiche vrijwilliger: één document per vrijwilliger in te vullen en te ondertekenen 

door budgethouder en vrijwilliger.  

 Afsprakennota vrijwilliger: enkel in te vullen en te ondertekenen door de vrijwilliger.  

Een aparte/nieuwe individuele ondersteuningsovereenkomst is dus niet nodig. Ook her vragen 

we voor een vlotte afhandeling van de registratie van een nieuwe vrijwilliger de bovenstaande 

documenten gelijktijdig door te sturen. 

 

4. Indienen van onkostennota’s 

De nieuwe onkostennota’s die vanaf 1 juli 2016 van toepassing zijn kan u downloaden van de 

website van ADO Icarus of de website van Onafhankelijk Leven. 

www.onafhankelijkleven.be 
www.ado-icarus.be 

 

Er zijn drie verschillende onkostennota’s  

 Onkostennota forfaitaire onkosten  

 Onkostennota reële onkosten  

 Verplaatsingsonkosten  

 

Gelieve de onkostennota’s maandelijks (na afloop van de maand) te bezorgen via post aan 

ADO Icarus vzw, Kempische Steenweg 293/8, 3500 Hasselt of via mail vrijwilligers@ado-

icarus.be.  

 

Let erop dat u alle onkostennota’s volledig invult (klantnummer, naam en voornaam van de 

budgethouder en van de vrijwilliger, rekeningnummer van de vrijwilliger, e-mailadres van de  

budgethouder en van de vrijwilliger). 

Zorg ervoor dat de onkostennota’s door beide partijen (vrijwilliger en budgethouder) 

ondertekend zijn.  

Indien de onkostenformulieren niet volledig ingevuld zijn, mogen wij geen betalingen uitvoeren 

en worden de documenten teruggestuurd met de vraag deze verder aan te vullen. 

 

Let op dat u onkostennota’s niet dubbel (twee maal) verstuurd.  

 

Onkostennota’s niet aan elkaar nieten. 
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