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Mevrouwen en mijne Heren, 

Situering 

Gedeputeerde Couckuyt en de gouverneur willen samenwerken om de 

Oost-Vlaamse vrijwilligers in de kijker zetten en hun bedanken en belonen voor 

hun belangeloze inzet.  

Vanuit een overleg tussen de diensten van de Gouverneur, de dienst 

Communicatie en de Dienst Maatschappelijke Participatie ligt nu het volgende 

voorstel klaar. 

De deputatie stelt voor om het vrijwilligerswerk in de kijker te zetten aan 

de hand van een provinciale prijs, met een bijbehorend campagne ‘ De 

warmste vrijwilliger’ en een beperkt evenement naar aanleiding van de 

uitreiking. De wijze en datum zullen later nog vastgesteld worden. 

De campagne wordt ondersteund en mee uitgewerkt door de Dienst 

Communicatie, de Dienst ICT zorgt voor de technische en digitale  

ondersteuning bij de kandidaatstelling en de stemming. 

Met het oog op de organisatie van de provinciale prijs werd in overleg 

met de dienst Juridische aangelegenheden een reglement opgemaakt. Dit 

regelt de bepaling van de doelgroep, de jury en de beslissingsprocedure.  

De deputatie ziet deze campagne en prijsuitreiking ook als een 

afronding voor de werking van het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk, 

waarvan de kerntaken zijn: 

- de promotie van het vrijwilligerswerk en werving van vrijwilligers; 

- de deskundigheidsbevordering van vrijwilligersorganisaties; 

- het bevorderen van het lokaal vrijwilligers(werk)beleid. 
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Het ondersteunen van vrijwilligerswerk vormt vanaf 2018 immers geen 

provinciale bevoegdheid meer. Uiteraard kan de provincie nog steeds een 

intern vrijwilligersbeleid voeren via de tewerkstelling van vrijwilligers in de eigen 

organisatie, als onderdeel van het personeelsbeleid. Ook zullen via het 

grondgebonden beleid nog steeds vrijwilligers en hun organisaties bereikt 

worden aangezien vele mensen zich vrijwillig inzetten in sectoren zoals 

mondiale solidariteit, milieu, energie, wonen, erfgoed, toerisme etc. De 

systematische ondersteuning van het vrijwilligerswerk als geheel wordt 

evenwel door Vlaanderen overgenomen. 

Doelgroep 

Vrijwilligers die hun woonplaats hebben in de provincie Oost-

Vlaanderen, die aandacht hebben voor kwetsbare groepen en die het grootste 

deel van hun vrijwilligerswerk verrichten in de provincie Oost-Vlaanderen. Dit 

kan in verschillende sectoren zoals welzijn, cultuur, sport, milieu … 

Prijzen 

De provinciale prijzen voor De Warmste Vrijwilliger bestaan uit een 

juryprijs en een publieksprijs. Telkens een waardebon van Toerisme Oost-

Vlaanderen ter waarde van 250 euro. Alle 5 de laureaten ontvangen ook een 

provinciale trofee. 

Peterschap 

De diensten stellen Marc De Bel voor als peter voor de Warmste 

Vrijwilliger. Hij is verkozen als meest verdienstelijke Oost-Vlaming voor zijn 

inzet voor jongeren. De eerste contacten met hem zijn reeds gemaakt en hij is 

bereid peter te zijn van de actie. Zijn mogelijk engagement omvat een 

deelname aan het promotiefilmpje en campagnebeeld en de ondersteuning van 

de campagne via eigen communicatiekanalen.  

Marc De Bel stelt hierbij voor om ook een kinderluik te voorzien in 

samenwerking met BOEBOEKFUNd. Dit via de uitreiking van een aparte 

kinderprijs ‘De Boeboekspluim’, eveneens uit te reiken op ons evenement. Alle 

ingediende kandidaturen zouden hiervoor worden verwerkt en beoordeeld door 

BOEBOEKFUNd.  

Het provinciebestuur zou aan de 5 laureaten van De Boeboekspluim 

enkel een provinciale trofee en een streekproductenmand geven. 

Voorstel 

Kan de Provincieraad akkoord gaan met het voorstel van reglement ? 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Eddy Couckuyt 
 


