
Go-Out! - Statuten
In het kader van de wet op het vrijwilligerswerk moeten alle organisaties een afsprakennota op 
stellen en laten ondertekenen door hun vrijwilligers. Daarin worden de rechten en plichten van de 
vrijwilligers opgenomen, alsook een aantal wettelijke bepalingen.

versie : 12/07/2016
1. Doelstellingen en bepalingen
1.1. Go-Out! is een feitelijke vereniging en heeft haar postadres in het Jongeren Advies Centrum 
(JAC), Wandelingstraat 31, 8500 Kortrijk, we zijn ook bereikbaar via mail info@go-out.be ,  website 
www.go-out.be. GSM : 0492/87 21 99 (enkel bereikbaar tijdens een activiteit) 
1.2. De standplaats is gelegen in Kortrijk, maar Go-Out! richt zich tot de regio Zuid-West-
Vlaanderen (regio Kortrijk-Waregem-Menen-Roeselare en alle tussenliggende en omliggende 
gemeentes)

1.3. De doelgroep bestaat uit homo, lesbische, bi- (verder afgekort tot "holebi ") en transgender 
personen die twijfelen over hun relationele voorkeur. Om het wederzijds begrip te stimuleren staan 
de activiteiten ook open voor sympathiserende hetero-vriend(inn)en. 

1.4. Het samenbrengen van personen die tot de bovenstaande doelgroep behoren.

1.5. Deze personen helpen zoeken naar hun identiteit, en op weg helpen naar een positieve 
zelfbenoeming en –aanvaarding. Dit gebeurt door onthaal, sensibilisering, vormende en 
ontspannende activiteiten. Dit moet gebeuren in een sfeer waar de eigenheid en de integriteit van 
de leden en vrijwilligers gegarandeerd blijft. De leden - deelnemers van de activiteiten worden ook 
aangespoord om zelf initiatief te nemen en deel te nemen aan de democratische werking van Go-
Out!.

1.6. Go-Out! doet aan belangenbehartiging, bewustmaking, positieversterking en bevordering van 
de aanvaarding van holebi-en transgenders, om zo tot gelijke kansen en een groter welzijn van 
holebi’s en transgenders te komen

1.7. Go-Out! doet aan doorverwijzing waar nodig

1.8. Go-Out! helpt en steunt – actief waar mogelijk – sociale acties met haar inzet, zolang deze niet 
in strijd zijn met onze doelstellingen of het welzijn van holebi’s en transgenders in het algemeen.

1.9. Go-Out! heeft een werking die zich openstelt voor holebi-en transgenders en hetero-
vriend(inn)en ongeacht de politieke, filosofische of levensbeschouwelijke overtuiging of levenswijze 
(zolang deze niet in strijd zijn met onze doelstellingen), geslacht, huidkleur, fysieke gesteldheid, 
nationaliteit, afkomst, woonplaats, studies of bezit.

1.10. Go-Out! keurt alle vormen van discriminatie, (seksuele en andere) intimidatie, uitsluiting, haat 
en geweld ten stelligste af. Zij duldt dit ook niet van haar leden en vrijwilligers.

1.11. Het gebruik van illegale drugs worden niet getolereerd. Wie zich in kennelijke staat van 
dronkenschap of onder invloed van illegale drugs bevindt, of op een andere wijze de bepalingen in 
deze afsprakennota schendt kan de toegang tot de activiteiten tijdelijk of definitief ontzegd worden.

1.12. Go-Out! onderschrijft de Universele & Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en 
het Kind, de Anti-discriminatie- en anti-racismewet, alsook alle wetten van het Belgische koninkrijk 
en de decreten van de Vlaamse Gemeenschap.

1.13. Go-Out! werkt samen met of is aangesloten bij het JAC van Kortrijk, Cavaria, Kortrijkse 
diensten.
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2. Leden / deelnemers

2.1. Iedereen die tot de doelgroep zoals hierboven omschreven staat behoort kan naar de 
activiteiten komen, zich inschrijven op de mailinglist of lid worden.

2.2. Activiteiten staan open voor de leden van Go-Out!, alsook andere geïnteresseerden van 25 
t.e.m. 40 jaar. (en/of leeftijd zolang het de deelnemers niet stoort)

2.3. Het lidmaatschap is gratis. Het is wel verplicht om je te registreren als lid door een ledenfiche 
in te vullen met de persoonlijke gegevens (naam, adres, geslacht, email, telefoon, geboortedatum, 
enz…), aangevuld met de gegevens die nodig zijn voor de verzekering.

2.4. Enkel ingeschreven leden zijn verzekerd op de activiteiten (lichamelijke ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid, niet voor materiële schade). Niet-leden of 
niet ingeschrevenen mogen ook naar de activiteiten van Go-Out! komen, maar vallen niet onder de 
aansprakelijkheid van de Go-Out!-verzekering, wel onder hun eigen “familiale verzekering”.

2.5. Op activiteiten die binnen door gaan is roken niet toegestaan.  
Er wordt indien nodig een rook- en plaspauze voorzien.

2.6. De leden hebben geen recht op winst; bij ontbinding moet het vermogen worden bestemd voor 
een doel dat aansluit bij het doel van de feitelijke vereniging.

2.7. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 
vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen 
opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting 
of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane 
inbrengen.

2.8. Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging 
worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden 
uitgekeerd aan de leden

2.9. Alle leden zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens een Go-out! activiteit indien ze 
zichzelf hebben ingeschreven als lid via Parkassur (Fidea)

3. Vrijwilligers

3.1. Elk lid van Go-Out! kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger van Go-Out!.  
De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de kern.
We hebben 3 soorten vrijwilligers:
* Kernleden: zijn verantwoordelijk voor een kern- en deeltaak
* Losse medewerkers: helpen bij projecten die beperkt zijn van duur(vb shift op een fuif)
* Kandidaat kernleden : zie vanaf punt 3.8

3.2. Kernleden engageren zich voor minimum 1 jaar.

3.3. Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor rechtsbijstand, burgerrechtelijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen tijdens een Go-out! activiteit via Parkassur (Fidea) 

3.4. Naast hun kern- of deeltaak worden alle vrijwilligers geacht om volgende algemene taken op 
zich te nemen. (zie functie verdeling) 
·        Discretie bewaren over de leden + wat eventueel vertrouwelijk wordt verteld (niet iedereen is 
uit de kast bij vrienden of familie) 



·        Discretie betreffende vertrouwelijke zaken verteld op een kernvergadering  
·        Nieuwe en stille deelnemers van activiteiten aan spreken en actief bij de groep  betrekken 
(zodat ze zich thuis voelen bij Go-Out!) 
·        Alle activiteiten & kernvergaderingen actief bij wonen (of op voorhand verontschuldigen bij de 
coördinatie) 
·        Indien nodig bijkomende of vervangende medewerkers / kernleden bij zoeken

3.5. Gesloten kernvergaderingen staan open voor kernleden
Open kernvergaderingen staan ook open voor Losse en kandidaat-kernleden. 

3.6. Het verschil tussen gesloten en open gedeeltes van de kern wordt beslist door de vaste 
kernleden. 

3.7. Jaarlijks wordt er voor de vaste medewerkers en kernleden een bedankingsmoment 
georganiseerd (door vrijwilligers die zichzelf daar zelf voor op geven), om hen te bedanken voor 
hun inzet. Dit verwenmoment wordt betaald door de kas.
 
3.8. Voor ieder kandidaat kernlid gelden volgende afspraken. 
3.8.1. De proefperiode bedraagt 3 maanden. In die tijd leert de kandidaat de organisatie beter 
kennen en omgekeerd.
3.8.2. Tijdens de proefperiode krijgt/wordt/mag de kandidaat geen stemrecht.
Geen wachtwoorden zoals mail, Facebook, Forum,... 
Geen info over de financieel status van de vereniging, geen info over de onthaal gesprekken, zich 
geen kandidaat stellen voor openstaande functies. 
Enkel de huidige kern ondersteunen bij een taak. 
Enkel deelnemen aan open gedeeltes van de kern vergaderingen.
3.8.3. Na de periode wordt er een evaluatie babbel gehouden met de coördinatie gebaseerd       
op motivatie, zichtbaarheid, bereikbaarheid en het functioneren in de groep. 
Indien negatief : zal er worden gekeken of de kandidaat losse medewerker wil/kan blijven.
Indien positief : zal de huidige kern op de volgende kernvergadering stemmen over het aanstellen 
van een nieuw kernlid. Een meerderheid volstaat om benoemt te worden als kernlid.


