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Ontmoetingsplaats
Het Roze Huis-çavaria Antwerpen is de ontmoetingsplek en het informatiepunt voor holebi’s en
transgenders in de provincie Antwerpen. Met enerzijds een eigen werking en anderzijds meer dan 30
aangesloten verenigingen, willen we het holebi- en transgenderzijn, meer aanvaardbaar en bespreekbaar
maken. Dit doen we zowel in de brede samenleving als bij specifieke groepen zoals allochtonen of ouderen.
Het Roze huis is ook een echt pand aan de Antwerpse Draakplaats.
Wekelijks geven vrijwilligers van ons onthaal- en gespreksteam informatie en ondersteuning aan wie dit wil.
Het Roze Huis organiseert daarnaast activiteiten en maakt promotie voor holebi- en
transgenderevenementen in de provincie. Verder is er in ons gebouw een vrolijk holebi en transgender
(gezind) café genaamd Den Draak. Als laatste werken we samen met de lokale overheden aan een holebien transgendervriendelijk beleid.
Bijna alles wat we doen gebeurt bovendien door vrijwilligers!
Ondersteuning
Onze organisatie biedt ondersteuning aan de verschillende lokale verenigingen voor holebi’s en
transgenders, die in de regio actief zijn.
Deze organisaties kunnen in Het Roze Huis –çavaria Antwerpen (HRH) lokalen gebruiken en informatie en
vormingen krijgen. Verder bieden wij hen de mogelijkheid om hun netwerk te vergroten en s amenwerkingen
aan te gaan met andere initiatieven.
Expertise en Vorming
HRH heeft heel wat expertise in huis via haar vele vrijwilligers. Daarnaast krijgt HRH veel aanvragen om
vormingen te geven rond diverse holebi- en transgenderthema’s. Zo werken we nauw samen met de
seniorensector, scholen en sociale organisaties. Het Roze Huis heeft een divers aanbod aan vormingen
over thema’s zoals genderdiversiteit, omgaan met oudere holebi’s, holebigezinnen, allochtone holebi’s
transgenders, …
Waarom werken met vrijwilligers?
We geloven sterk in het belang van het vrijwilligers werk. Niet alleen bij onze aangesloten lokale
verenigingen, maar ook voor onze eigen werking.
Elke vrijwilliger brengt zijn eigen ervaring in onze vereniging binnen. Dit zorgt voor een grote
verscheidenheid en een open, kritische blik. Enerzijds is werken met vrijwilligers een financiële noodzaak,
want hetzelfde werk door professionele laten uitvoeren is onbetaalbaar. Anderzijds bied deze manier van
werken vooral enorme kansen!
Onze vrijwilligersorganisatie wordt bovendien gekenmerkt door een familiale sfeer, waarin een zinvolle en
aangename vrijetijdsbesteding centraal staat.
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Hoe kan jij als vrijwilliger jouw steentje bijdragen?
Je kiest zelf hoeveel tijd en energie je in jouw engagement steekt. Je kan bij Het Roze Huis - çavaria
Antwerpen aan de slag in één van de pijlers, als Helpende Hand of in een project.
STRUCTUUR en vrijwilligerstaken binnen Het Roze Huis
Binnen Het Roze Huis zijn er vier grote pijlers:

Pijler 1: Secretariaat
Deze pijler wordt getrokken door de algemeen coördinator van HRH Chloé Lenaerts en ondersteund door
een secretariaatsmedewerker en secretariaatsvrijwilligers. De pijler staat in voor een vlot verloop van de
dagelijkse werking, de correcte afhandeling van de zaalhuur, de voorbereiding van de vergaderingen en het
onthalen en te woord staan van bezoekers en vrijwilligers.
Vrijwilligerstaken: binnen deze pijler zijn de taken erg divers. Van boodschappen doen tot brieven plooien.
Van de afwas tot het decoreren van een zaal. De secretariaatsvrijwilligers zijn vooral overdag actief, tijdens
de kantooruren.

Pijler 2: Communicatie
Deze pijler wordt ondersteund door de communicatieverantwoordelijke van HRH Thomas Jans. De pijler
staat in voor de handhaving en bevordering van de interne en externe communicatie van HRH volgens de
lijnen die zijn uitgezet door de raad van bestuur en door de provinciale stuurgroep.
Vrijwilligerstaken: als vrijwilliger werk je mee aan de communicatie en promotie van HRH: je kan kiezen
tussen lay-outen, marketing, promoteam, sociale media, schrijven, fotograferen, website,…

Pijler 3: Activiteiten
Deze pijler wordt gerund door het kernoverleg met zowel de twee vaste personeelsleden, tevens de
coördinatoren van de andere pijlers, als enkele leden van de raad van bestuur en een pool van
kernvrijwilligers die een coördinerende functie aankunnen.
Binnen deze pijler is de opdracht alle (kleine en grote) activiteiten van HRH te organiseren en te delegeren.
Het gaat hierbij om 3 soorten activiteiten:
 De activiteiten die wij in het kader van de convenant met de stad Antwerpen uitvoeren.
 De activiteiten die wij in het kader van projecten uitvoeren.
 De activiteiten die onder geen van beide vallen maar inherent zijn aan de werking van HRH.
Aan het begin van het jaar wordt er een jaarkalender opgemaakt met alle, dan reeds gekende, activiteiten.
De kernvrijwilligers zullen minstens 1 keer per 2 maanden bijeenkomen om de agenda van de komende
maanden door te nemen. Op het kernoverleg worden de activiteiten “verdeeld” onder de vrijwilligers en zal
een gezamenlijke brainstorm plaatsvinden over de inhoud en de randvoorwaarden. Ook de linken met
andere pijlers worden hier gemaakt. Vervolgens werken deze tijdelijke activiteitencoördinatoren zelfstandig
de activiteit verder uit. Deze manier van werken moet voor een betere verdeling van de werklast van de
kernvrijwilligers zorgen daar zij een tijdelijk engagement opnemen.
Vrijwilligerstaken:
 Kernoverleg: De vrijwilliger kiest naar zijn behoeften en agenda een activiteit uit die hij/zij verder
coördineert met behulp van verschillende vrijwilligers.
 Helpende Handen: Als helpende hand neem je deeltaken op binnen een activiteit. Je hebt een
breed aanbod aan taken waaruit je zelf kan kiezen. Opbouw en decoratie van een activiteit, onthaal
van deelnemers, tappen, …
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Pijler 4: Expertise en vorming
HRH heeft heel wat expertise in huis via haar vele vrijwilligers. Daarnaast krijgt HRH veel aanvragen om
vormingen te geven rond diverse holebi- en transgenderthema’s. Tot slot is het onze doelstelling
sensibiliserende acties op te zetten. Om deze expertise, sensibiliserende acties en aanvragen van
vormingen structureel te benaderen, overlegt men binnen deze pijler op regelmatige basis zodat kennis zich
binnen onze organisatie opbouwt en vormingen en acties gestroomlijnd verlopen. Ook onze holebibib biedt
een bron van kennis aan. De bib verhuisde in 2013 (gedeeltelijk) naar boekhandel ’t Verschil. De non-fictie
vind je nog steeds in Het Roze Huis.
Vrijwilligerstaken: Uitdenken en geven van vormingen, de holebibib, kennis delen rond specifieke
doelgroepen als ouderen, allochtonen, kansarmen, transgenders,… vertalers en tolken.

Helpende Handen
Helpende Handen zijn die vrijwilligers die multi-inzetbaar zijn maar geen coördinerende taak op zich willen
nemen. De nieuwe structuur biedt ook deze grote groep vrijwilligers veel voordelen. Anno 2013 hebben
mensen vaak moeite met het opnemen van een engagement op vaste momenten. Door ons aanbod
projectmatig op te bouwen, kunnen vrijwilligers zich zeer gericht engageren voor activiteiten, in het kader
van beschikbare tijd en interesses. De gevraagde inspanningen van de vrijwilliger zijn zo duidelijk
afgebakend in tijd en omvang.
Onderstaande figuur toont het organigram van de voorgestelde organisatiestructuur van HRH.

Fundraisingcommissie
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HRH krijgt vooral financiële middelen via subsidies van overheden. Daarnaast zijn we steeds opzoek naar
andere financiële middelen. We verkopen regenbooggadgets en werken een fundraisingplan uit.
Vrijwilligerstaken: opmaken van een fundraisingplan, netwerken, verkoop van gadgets,…

De tijdelijke projecten
Vrijwilligers worden ook ingezet in de thematische projecten van Het Roze Huis
- çavaria Antwerpen. Deze (tijdelijke) projecten hebben voornamelijk oog voor
de specifieke noden en behoeften van kwetsbare doelgroepen, zoals oudere
holebi’s en holebigezinnen. Deze projecten behoren niet tot één enkele
werkgroep, maar behelzen vaak de hele organisatie en worden gecoördineerd door
een projectcoördinator. Indien je interesse hebt in één van de lopende
projecten, contacteer dan zeker ons secretariaat. De projecte n vind je steeds
op onze website. In 2014 werkt HRH o.a. aan deze Projecten:
Holebipioniers: Met dit project bekijken we de geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging en
interviewen we mensen die in deze geschiedenis een belangrijke rol gespeeld hebben. Aan dit project zijn
een informatieve website en een educatief pakket verbonden. We zoeken hiervoor nog vrijwilligers voor:
camera, monteren, teksten schrijven, uitwerken van educatieve paketten.
Antwerp Pride: promoteam tijdens de Openingsparty, de parade en de andere events.
QAF: Tijdens Antwerp Pride organiseert HRH een kunstenfestival. Vrijwilligers kunnen tijdens het festival
zorgen voor ontvangst, drankjes en begeleiding. Verder zoeken we vrijwilligers voor: promo en
communicatie en organisatorische steun.
L-week: 10 daags aanbod voor lesbiennes en bi-vrouwen. Empowerment van de doelgroep staat
centraal. Daarnaast wil Het Roze Huis, met deze L-week, het verenigingsleven en commerciële
partners binden om zo het beperkt aanbod aan activiteiten voor lesbiennes en bivrouwen te vergroten.
Het Roze Huis engageert zich om alle activiteiten/initiatieven op een gezamenlijke flyer/brochure uit te
brengen.

Wat verwachten wij van onze vrijwilligers?
Van onze vrijwilligers verwachten we:
 Dat ze loyaal zijn aan de missie, visie, doelstellingen van onze organisatie.
 Dat ze de overeengekomen taken nauwgezet en naar eigen vermogen uitvoeren.
 Dat ze kritisch zijn en op een constructieve manier feedback kunnen geven en krijgen.
Wat bieden wij onze vrijwilligers?
We bieden onze vrijwilligers:
 Een zinvolle vrijetijdsbesteding
 Een leuke werksfeer waar elke vrijwilliger zichzelf mag/kan zijn
 Begeleiding en vorming op maat
 Ontmoetingsmomenten en leuke activiteiten
 Meewerken aan de aanvaarding van holebi’s en transgenders in de maats chappij
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Je hebt interesse om aan de slag te gaan?



Stuur een mail naar info@hetrozehuis.be of;
schrijf naar Het Roze Huis - çavaria Antwerpen, t.a.v. Vrijwilligerswerk, Draakplaats 1, 2018
Antwerpen of;
 telefoneer naar het secretariaat op het nummer +32 (0)3 288 00 84.
Binnen de week word je uitgenodigd voor een intakegesprek met onze coördinator. Dit gesprek is een
kennismaking waarbij je alle informatie krijgt over het reilen en zeilen in Het Roze Huis - çavaria Antwerpen.
Op basis van jouw mogelijkheden, voorkeuren en motivatie zoeken we uit bij welke pijler of project je aan de
slag kan of dat je liever af en toe als Helpende Hand meewerkt. Indien jouw verwachtingen ‘matchen’ met
die van ons, dan word je uitgenodigd voor een activiteit of vergadering.
Het is altijd een beetje spannend om in een nieuwe organisatie aan de slag te gaan, maar bedenk goed: je
staat er niet alleen voor! Andere vrijwilligers maken je wegwijs in de organisatie tot je zelf je draai hebt
gevonden. Als je je kandidaat stelt om mee te werken aan een project wordt het project aan je voorgesteld
en zoeken we uit wat jouw bijdrage zal zijn.
Vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeven van één of
meer personen;
 Ten behoeven van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht.
 Van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel
 Die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie-of privéverband van diegene die de
activiteit verricht.
 Die niet voor dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.
De vrijwilliger is elk natuurlijk persoon die een activiteit verricht zoals hier bovenomschreven.
Een organisatie is elk feitelelijke persoon die een activiteit of publieke rechtspersoon zonderwinstoogmerk,
die werkt met vrijwilligers.
Wat kan en wat kan niet?
Wat zegt de vrijwilligerswet?
Kan ik vrijwilliger worden als ik met pensioen of werkloos ben?
Ja, dat kan. Het enige wat je moet doen is schriftelijk melden aan de RVA dat je vrijwilligerswerk doet. Ook
als je een bijpassing of een aanvulling ontvangt, is vrijwilligerswerk doen geen enkel bezwaar. Dit geldt ook
voor personen in loopbaanonderbreking.
Ik ontvang een leefloon. Kan ik nog vrijwilligerswerk doen?
Je bent verplicht dit te melden bij je dossierbeheerder van het OCMW. Hij of zij beslist of het mag.
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Ik ontvang een uitkering van het ziekenfonds. Wat nu?
Je doet een schriftelijke aanvraag bij je adviserende geneesheer. Hij of zij zal beoordelen of het
vrijwilligerswerk verenigbaar is met je algemene gezondheid. Is het advies positief, dan kan je aan de slag.

Kan ik als oudere vrijwilligerswerk doen?
Ja, graag zelfs! Wij staan open voor elke leefijd vanaf 18 jaar. Werken met mensen van verschillende
leeftijden en leeftijdscategorieën biedt een enorme meerwaarde voor de organisatie. Levenservaring en
kennis zijn een sterke aanwinst voor onze werking!
Heb ik als 75-plusser een medisch attest nodig?
Neen, dit is niet nodig. Door ons vrijwilligerscontract ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen, ongeacht
de leeftijd.
Ik heb geen (definitieve) verblijfsvergunning, mag ik dan vrijwilligerswerk doen? In dit geval dienen
we na te gaan of je gedekt bent door onze vrijwilligersverzekering en of je de toelating hebt om
vrijwilligerswerk te doen. Dat pluizen we graag samen met jou uit.
Verzekering
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen sluit voor elke vrijwilliger een verzekering af die de burgerlijke
aansprakelijkheid dekt. Als je als vrijwilliger tijdens jouw vrijwilligerswerk een fout maakt of je veroorzaakt
schade aan derden of aan de organisatie, dan zal je die schade niet moeten vergoeden, behalve als er
sprake is van een grove fout, een herhaalde lichte fout of indien je bedrog pleegde. De verzekering dekt ook
lichamelijke schade ten gevolge van een ongeluk tijdens het vrijwilligerswerk of op weg van en naar een
activiteit in het kader van je vrijwilligerswerk. Opgelet: Schade aan eigen auto of fiets, of het verlies van
persoonlijk materiaal is niet gedekt.
Enkel lichamelijke schade wordt vergoed.

Niet direct vrijwilliger worden?

Je kan Het roze huis-çavaria Antwerpen ook anders steunen

çavariapas
Met de çavariapas krijg je korting bij verschillende holebifuiven, party's, shops, clubs... en steun je meteen
ook çavaria, de koepel van de Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen. De pas zit in een
nieuw kleedje en de voordelen worden constant uitgebreid met versc hillende nieuwe kortingen.
Een çavariapas kost 10 euro. Je çavariapas kan je veilig online bestellen
(http://cavaria.be/cavariapas)

stort een gift en ontvang een fiscaal attest
Giften kan je storten op de projectenrekening bij de Koning Boudewijnstichting:
000-0000004-04 (IBAN BE 100000 0000 0404-BIC BPOT BE BI)
graag met de vermelding:
L 78039- Het Roze Huis-çavaria Antwerpen
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Giften vanaf € 40 per kalenderjaar (dit is maar € 3.34/maand of € 0.11/dag)geven recht op een fiscaal attest
waarmee je de gift kunt aftrekken van je belastingen
Lid worden
De vereniging kent volgens de statuten ‘leden’ en ‘toegetreden leden’ Hieronder leggen we kort uit wat we
daaronder verstaan.
De ‘leden’, die we ‘effectieve leden’ noemen maken deel uit van de Algemene Vergadering. Het zijn de
vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen, en het zijn individuele leden van Het Roze Huis çavaria Antwerpen die hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage hebben betaald en die deel willen nemen aan
de Algemene Vergadering.
De ‘toegetreden leden’ zijn de leden die hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage hebben betaald maar die geen
deel uitmaken van de Algemene Vergadering.
De jaarlijk se lidmaatschapsbijdrage voor een individu is vastgelegd op 10,00 euro.
De jaarlijk se lidmaatschapsbijdrage voor een ‘erelid’ is vastgelegd op 50,00 euro.
De jaarlijk se lidmaatschapsbijdrage voor een aangesloten vereniging is vastgelegd op 30,00 euro. Deze zal
door çavaria, via een jaarlijk se factuur, worden geïnd.
Gadgets
Het Roze Huis-çavaria Antwerpen heeft verschillende originele gadgets, zoals regenboogpins en roze
zonnebrillen. Door de verkoop van deze gadgets trachten we onze kas te spijzen.
Deze gadgets zijn te verkrijgen op het secretariaat en op tal van evenementen waar je Het Roze Huis çavaria Antwerpen tegenkomt.
Al onze gadgets zijn te verkrijgen zolang de voorraad strekt!

Geef je nalatenschap een roze bestemming
Er zijn ook mensen die besluiten via hun notaris een toewijziging van hun nalatenschap te laten beschrijven
ten voordele van een goed doel. Ook ten voordele van Het Roze Huis - çavaria Antwerpen kan je dit
regelen. Wie dit overweegt, kan best zijn of haar notaris raadplegen.

Onze aangesloten verenigingen
AA-holebigroep ‘De Eerste’
Holebi’s met verslavingsproblemen
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
gauke.poppema@kreatos.be
Active Company
Actieve sport en ontspanning voor holebi’s
Opkomen voor holebi’s en transgenders in stad en provincie
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p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
+32 (0)477 51 03 05 , +32 (0)3 248 37 85
info@activecompany.be; www.activecompany.be
Antar
Een regenboog aan cultuur en vrije tijd
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
+32 (0)486 66 67 01
antar.vzw@gmail.com
Antwerp Pride vzw
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
bart@antwerppride.com; www.antwerppride.eu
Atthis
Voor vrouwen die van vrouwen houden
Geuzenstraat 27, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 216 37 37
atthis@atthis.be; www.atthis.be
Berdache - Belgie
Vereniging voor familie van transgenders.
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
+32 (0)475 63 33 68 (Patrice)
+32 (0)474 64 57 50 (Anja)
info@berdache.be; www.berdache.be
Boysproject – CAW De Terp
Sociale organisatie voor mannelijke sekswerkers, ook gratis SOA check-up.
Appelmansstraat 12 bus 1, 2018 Antwerpen
+32 (0)3 293 95 90
boysproject@cawdeterp.be, www.boysproject.be, www.info4escorts.be
De Flamingo’s
Antwerpse holebistudentenclub
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
deflamingos@hotmail.com; www.clubflamingo.be
De Klaproos
Praatgroep voor holebi’s
Goudvinkstraat 32, 2260 Westerlo
+32 (0)16 69 60 46
klaprooskempen@msn.com
Dubbelzinnig
Praatgroep voor bi’s
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
info@dubbel-zinnig.be; www.dubbel-zinnig.be
El Mismo
Holebivereniging voor 26+
info@elmismo.be; www.elmismo.be
Enig Verschil
Holebi-jongerengroep voor jongeren tot 30 jaar.
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
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info@enigverschil.be; www.enigverschil.be
Gay Business Antwerp
Belangengroep voor roze ondernemers
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
gaybusinessantwerp@telenet.be
GenderFlux
Vereniging voor Transgenders
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

genderflux@ymail.com
Gewoon Doorgaan
Vereniging voor Transgenders
p/a Draakplaats 1, 20180 Antwerpen
info@gewoon-doorgaan.be; www.gewoon-doorgaan.be
HijZijZo!
Holebivriendenkring
p/a Molenstraat 76, 2300 Turnhout
+32 (0)494 85 04 77
info@hijzijzo.be; www.hijzijzo.be; onthaal@hijzijzo.be;
Homo- en Lesbiennewerking Mechelen (HLWM)
Holebivereniging voor alle leeftijden
Hanswijkstraat 74, 2800 Mechelen
+32 (0)486 14 17 87
info@hlwm.be; www.hlwm.be
Holebi 40+
Een nieuw initiatief voor homomannen
p/a Draakplaats 1; 2018 Antwerpen
+32 (0)492 71 57 08
holebi40plus@gmail.com
‘t Kwadraat
Vereniging voor holebi-ouders
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
info@tkwadraat.be; www.tkwadraat.be
Mangho
Opvang en begeleiding van (ex–)getrouwde homo’s
Richard Dernauw, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
Ouderen +32 (0)491 91 19 16 (Richard)
Jongeren +32 (0)496 59 92 96 (Jan)
contact@mangho.be; www.mangho.be
Oekandana?
Vereniging voor (ex-)partners van holebi’s en transgenders
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
+32 (0)476 73 28 45 (Hilde)
oekandana.praatgroep@gmail.com
Pimpernel40plus
Vereniging voor lesbiennes 40+
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
Opkomen voor holebi’s en transgenders in stad en provincie
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+32 (0)3 218 97 56 (Leentje)

pimpernel40plus@telenet.be; www.pimpernel40plus.be
Pink Saturday
Bringing community back together
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

pinksaturdayevents@gmail.com ; www.pinksaturday.be
Shouf Shouf vzw
Multiculturele holebi-organisatie
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
+32 (0)83 4160 84
welkom@shouf-shouf.be; www.shouf-shouf.be
Stavazah
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
+32 (0)476 76 01 33 (Ann)
stavazah@gmail.com
SWEEZO
Mechelse holebi-jongerengroep tot 30 jaar.
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
info@sweezo.be; www.sweezo.be
Voilà Mol
Holebi- en transgendervereniging regio Mol (Kempen)
Turnhoutsebaan 19/4, 2400 Mol
+32 (0)476 66 49 99

mario.j2011@hotmail.com
VREAK
Holebitheater Holebitheatergroep
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen,
+32 (0)498 53 33 44
wim.morbee@gmail.com; www.vreak.be
Werkgroep Homofilie Kempen (WHK)
Holebivereniging voor alle leeftijden
p/a Molenbergstraat 7 bus 2, 2300 Turnhout,
+32 (0)486 88 22 37
whk@skynet.be; www.whk.be
Why Me
Vereniging voor holebi’s en transgenders uit zwart-Afrika
p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
whyme-2012@hotmail.com ; www.why-me.be
World Outgames Antwerpen 2013 vzw
Brouwersvliet 19-21, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 337 87 50
info@woga2013.org; www.world.outgames.org
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