
 engagementsverklaring

Door in te schrijven voor een Hannibalvakantie bevestig je dat je je effectief wil engageren. 
Hieronder lees je wat je engagement inhoudt.

• Ik informeer me.
- Ik lees de fuctiefiches en verwachtingen, zodat ik weet wat er van me verwacht wordt 
en waar ik me aan mag verwachten.  
- Als er dingen onduidelijk zijn, vraag ik meer info aan een Hannibalmedewerker of aan 

de vakantieverantwoordelijke.

Aarzel niet om contact op te nemen met om het even welke vraag. We helpen je graag verder! 
Alle info vind je op www.hannibalvakanties.be. 

• Ik respecteer de regels en de visie van Hannibal.
 De regels en pijlers van Hannibal vind je ibij 'Visie'. We geven je nog wat meer info over onze 
visie tijdens de vorming ‘basisklimaat’ (startweekend). 

• Ik bereid me actief voor op de vakantie.
- Ik houd het startmoment vrij en zorg dat ik er aanwezig kan zijn. 

Het startweekend gaat door van vrijdag 22 april tot zondag 24 april 2016  in Kasterlee.
Het startmoment voor de koks gaat door op 19 juni 2016 in Berchem.
Hannibal biedt ook een (hoofd-)animatorcursus en vorming voor vakantieverantwoordelijken aan. 
We waarderen het als je bij een andere organisatie al vorming volgde. 
Meer info vind je in de vakantiebrochure of op onze website bij 'vorming'. 

• De begeleidersploeg kan op me rekenen.
- Ik werk actief mee aan de voorbereiding van de vakantie. 
- Ik houd me aan de afspraken die in de ploeg gemaakt worden (bvb. doormlen van 

voorbereidingen, aanwezigheid op een bijeenkomst, uitvoeren van taken 

Hannibal streeft naar een intensieve omkadering van de vakantiegangers. Doordat we  
minstens één begeleider per twee deelnemers inschakelen, kom je meestal in een vrij grote  
begeleidersploeg terecht. Dit heeft het voordeel dat de taken goed verdeeld kunnen worden en 
dat je mekaar kan aanvullen. Met vele mensen samenwerken vraagt goede afspraken. Werk   
actief mee. Dat kan iedereen, ook zonder ervaring! Je vakantieverantwoordelijke helpt je op weg.

• Ik ben beschikbaar tijdens de hele duur van de vakantie waarvoor ik me inschrijf.
- Ik engageer me voor de volledige periode, van het officiële startuur tot het officiële 
 einduur van de vakantie. 
- Ik verlaat de vakantieplaats niet. 

Als je inschrijft, rekenen we op jou. Elke persoon is nodig op een Hannibalvakantie, van het begin 
tot het einde. We maken hierop geen uitzonderingen. Je laat de groep niet zomaar in de steek. 
Als je toch zou moeten afhaken na je inschrijving, breng Hannibal  dan zo snel mogelijk op de 
hoogte, zodat we de tijd hebben om vervanging te zoeken.  

• Ik communiceer snel, duidelijk en correct.
- Ik reageer op e-mails/telefoons van Hannibal en van mijn collega-vrijwilligers. 
- Als ik niet positief kan antwoorden op een vraag of oproep, stuur ik toch even een reactie.
- Als ik onverwacht een afspraak niet kan waarmaken, zal ik me zo snel mogelijk persoonlijk 

verontschuldigen.

Hannibal vindt dit een vanzelfsprekendheid, een uiting van elementaire beleefdheid. Neem je 
verantwoordelijkheid op. 
Geef eventuele adreswijzigingen, verandering van telefoonnummer of mailadres zeker door, zodat 
je geen informatie moet missen.  
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