
 
 

 
Spelregels t.b.v. vrijwilligers die optreden als Workshopbegeleider Power 

namens 't Gilde De Bevelanden  
 

 
 POWER is een project voor senioren die willen investeren in persoonlijke groei, 

sociale netwerken en zinvolle activiteiten.  
De betrokken organisaties zijn Stichting ’t Gilde de Bevelanden als organiserende 
organisatie en de Gemeenten op Noord- en Zuid Beveland in de  functie van 
faciliterende/ondersteunende organisatie. 

 

 Workshopbegeleiders/trainers van ‘t Gilde zijn mensen, die workshops Power 
begeleiden. Belangstellenden om deze  trainingen te geven kunnen zich aanmelden 
bij de coördinator Power van ’t Gilde de Bevelanden. 

 

 Voor deze Workshops komen mensen in aanmerking, die de pensioengerechtigde 
leeftijd gaan bereiken of reeds bereikt hebben. 

 

 Deze workshops POWER beginnen met een reeks van vijf inspiratieworkshops. 
Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar op dit 
moment hun interesses of behoeften liggen 

 

 De workshops vinden plaats in het voorjaar en najaar en worden georganiseerd in 
samenwerking met de Gemeenten op Noord- en Zuid Beveland.. 

 

 Het is niet toegestaan voor werkzaamheden als workshopbegeleider/trainer van ‘t 
Gilde een geldelijke vergoeding te vragen en mogen 't Gilde niet gebruiken als een 
opstapje naar een eigen praktijk of overstappen naar een andere instelling met 
gebruikmaking van bij 't Gilde opgedane kennis, tenzij met toestemming van het ‘t 
Gilde. 

 

 Eventuele reiskosten, die de begeleider/trainer maakt om de workshops te geven, 
dan wel reiskosten voor andere activiteiten, die de begeleider/trainer op uitdrukkelijk 
verzoek van ’t Gilde verricht, kan hij declareren bij de coördinator Power. 

 

 De begeleider/trainer, die zelf niet beschikt over een w.a.-verzekering, kan in 
voorkomende gevallen t.a.v. zijn Gilde-activiteiten een beroep doen op de collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering, welke valt onder de aansprakelijkheidsverzekering 
van de vrijwilligersverzekering van de diverse gemeenten. 

 

 Het is van belang dat de begeleider/trainer zich op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen op zijn eigen deskundigheidsgebied. 

 
 


