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Welkomswoordje
Met deze infobrochure willen we je duiding geven bij onze werking die al 40 jaar op de inzet van
vrijwilligers draait.
De oorspronkelijke zorg om vrije tijd aan te bieden aan kinderen met een beperking heeft de voorbije
jaren een enorme evolutie/uitbreiding gekend.
Niettemin zijn bij Dyade dezelfde waarden gebleven :
• Een familiaal karakter waarin iedereen aanvaard wordt zoals hij/zij is
• Hartelijke sfeer waarmee we met elkaar omgaan en elkaar respecteren
• Vertrouwen creëren bij iedereen die aan ons project meewerkt
• Toegankelijkheid zodat iedereen op elk vlak - hetzij fysiek, mentaal of financieel - kan deelnemen
• Heel veel enthousiasme om dit alles te realiseren
We slagen erin een ruim aanbod te kunnen presenteren waarin het inclusieve aspect van groot belang is
maar waarin we vooral ook een aanbod hebben voor wie extra zorg/steun/aandacht nodig heeft.
Hierin krijgen vrijwilligers de nodige ondersteuning van een professioneel team dat hen stuurt om de
‘kwaliteit’, die de grootste troef is van Dyade, te waarborgen.
Het professioneel team neemt ook een brug- en signaalfunctie op zodat Dyade een veel ruimere
betekenis bekomt in de ruime regio Oostende-Middenkust.
Het bestuur – Januari 2020
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Dyade vzw...
Omdat vrijetijd belangrijk is!

Welkom bij Dyade
Dyade is een vrijetijdsorganisatie voor mensen met een beperking, ADHD en/of ASS, die zich
belangeloos inzet om deze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een zinvolle vrije tijd aan te bieden.
Dit doen we door énerzijds zelf een aanbod uit te werken zoals kampen en reizen, kookavonden, knutselen spelactiviteiten.
Anderzijds maken we ook gebruik van het bestaande vrijetijdsaanbod: restaurantbezoek, pretparken,
culturele en sportieve uitstappen enz.
Daarnaast is Dyade ook een doelgroep specifieke organisatie, die vooral aandacht heeft voor mensen
die moeilijk terecht kunnen binnen het bestaande vrijetijdsaanbod.
Iedereen die enige vorm van ondersteuning nodig heeft, kan aansluiten bij de werking.
Naast personen met een beperking zijn ook mensen die in kans armoede leven of een
migratieachtergrond hebben, welkom om aan te sluiten bij de werking.
Tot slot is Dyade ook een vrijwilligersorganisatie met professionele ondersteuning, die voor haar
dagelijkse werking vooral rekent op een leuke en enthousiaste ploeg van ervaren vrijwilligers. Wil je hier
meer informatie over? Dit vind je terug op pagina 19.
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Visie en Missie
Omdat vrije tijd belangrijk is!
Binnen onze visie heeft elk kind/jongere of volwassene een onvoorwaardelijk recht op vrije tijd
en ontspanning, in het bijzonder zij die te kampen hebben met een beperking en/of ADHD/ASS.
Vanuit dit basisrecht beschouwen wij kinderen en jongeren met een beperking als volwaardige medemensen.
Net als iedereen willen ook zij een zinvolle en leuke vrije tijd hebben waarin ze zichzelf zowel
individueel als in groep kunnen ontplooien. Ook zij hebben behoefte aan sociaal contact.
Omdat het niet altijd vanzelfsprekend is voor mensen met een beperking om deel te nemen aan het
bestaande vrijetijdsaanbod biedt Dyade een toegankelijke vrijetijdswerking op maat aan.
Iedereen die enige vorm van ondersteuning nodig heeft, kan aansluiten bij de werking. Daarbij maken we
geen onderscheid, noch in aard noch in graad van beperking. Of het nu een persoon is met autisme/ADHD,
een mentale beperking, NAH of iemand die in een rolwagen zit. We streven er steeds naar iedereen de
nodige ondersteuning te geven zodat ook hij/zij een zinvolle vrije tijd kan beleven.

Op maat
Bij Dyade vinden we elk individu met zijn/haar eigen beperkingen en mogelijkheden heel belangrijk!
Daarom nemen we ook steeds de tijd om elk persoon goed te leren kennen. Dit doen we onder andere
door het afnemen van een intake gesprek. Op die manier kunnen we een gepast aanbod met begeleiding
op maat voorzien.
Bij het organiseren van activiteiten kijken we bovendien vooral naar de mogelijkheden en sterktes van de
deelnemers.
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Zonder drempel
Bij Dyade streven we er naar om toegankelijk te zijn op 3 niveaus:

Fysieke toegankelijkheid
Dyade heeft een zeer divers aanbod aan activiteiten. Bij het samenstellen en uitwerken van dit aanbod
houden we steeds rekening met fysieke toegankelijkheid. Op die manier kunnen ook mensen met een
fysieke beperking ten volle genieten van de activiteiten.

Mentale/verstandelijke toegankelijkheid
Omdat elke mens met een beperking bovenal een individu is met zijn/haar eigen ondersteuningsbehoefte,
zorgen we steeds voor een gepaste begeleiding. Sommigen zijn heel zelfredzaam en vragen minder
ondersteuning, anderen hebben behoefte aan wat extra aandacht.
Daarnaast passen we onze activiteiten ook inhoudelijk aan volgens de capaciteiten van de deelnemers.
Op die manier kan elk individu, binnen een diverse groep, toch ten volle deelnemen.

Financiële toegankelijkheid

4

Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere vragen we een financiële bijdrage. We trachten deze altijd
zo laag mogelijk te houden om ook mensen met minder financiële middelen de kans te geven deel te
nemen.
De deelname prijs is ook de effectieve kostprijs. Dit betekent dat onze activiteiten vrij zijn van extra
begeleidingskosten. Je hoeft dus geen RTH-punten in te wisselen of een deel van je zorgbudget af te
staan om te kunnen deelnemen.

BENGELS & TIENERS

Onze jaarwerking
-16 werking – voor Bengels en Tieners met pit!
Vanaf de leeftijd van 5 jaar kunnen kinderen bij de Bengels van Dyade terecht.
In een veilige omgeving genieten ze van een gevarieerd aanbod op maat. Dit kan gaan van spel- en crea
activiteiten tot uitstappen zoals gaan zwemmen, de cinema of een bezoekje aan een pretpark.
Vanaf 9 jaar kunnen de kinderen doorstromen naar de Tienerwerking.
Hier zorgen we voor uitdagende activiteiten waarbij teamwerk en groepsgevoel centraal staan! Ook
trekken we er met de tieners geregeld op uit.
Om de overgang van de ene naar de andere leeftijdsgroep wat makkelijker te maken, doen we af en toe
een activiteit samen. Op die manier leert jouw kind ook de andere leden en vrijwilligers wat beter kennen.
Maar voelt jouw Tiener zich nog meer thuis in de Bengelgroep, dan mag hij/zij daar gerust nog even
blijven. We vinden het immers belangrijk dat elk kind zich op zijn/haar eigen tempo kan ontplooien.
Bij al deze activiteiten zorgen we voor begeleiding op maat van jullie Bengel of Tiener. Hiervoor kunnen
we steeds beroep doen op onze fantastische vrijwilligersploeg. Naast het voorbereiden van activiteiten,
bieden zij tijdens de activiteit ook de nodige ondersteuning aan de kinderen!
Al deze leuke activiteiten gaan door op woensdag- en zaterdagmiddag. Je kan ons maandelijks aanbod
terugvinden in ‘t Boeksje op de website en op de Facebookpagina.
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(JONG)VOLWASSENEN

+16 werking – Waar kennissen uitgroeien tot vrienden
Vanaf 16 jaar ben je welkom om aan te sluiten.
Binnen deze werking, die ondersteund wordt door tal van enthousiaste vrijwilligers, proberen wij zo
nauw mogelijk aan te sluiten op het reguliere aanbod in de ruime regio. Daarnaast hebben we een eigen
aanbod, waaronder ons café, kookclub, hobbyclub en ons bowlingteam. We zorgen ook voor de nodige
ontspanning en cultuur met diverse activiteiten en workshops.
Bij de uitwerking van het aanbod vertrekken we steeds vanuit de interesses en mogelijkheden van
onze deelnemers. Hun bijdrage is waardevol en enkel zo kunnen we een interessant aanbod op maat
garanderen.
Vaak vinden er ook activiteiten samen met de Tieners plaats. Dit doen we om de overgang naar de andere
leeftijdsgroep wat makkelijker te maken.
De activiteiten vinden doorgaans plaats op vrijdagavond of in het weekend.
Benieuwd naar wat er allemaal op het programma staat? Neem zeker een kijkje in ’t Boeksje op onze
website en facebookpagina.
Jongvolwassenen kunnen ook terecht in hun eigen facebookgroep om te communiceren, af te spreken en
nuttige informatie te delen.
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VAKANTIEAANBOD

Vakantieaanbod – Dyade ontdekt de wereld
Onze jaarwerking is al goed gevuld, maar wat met de vakanties? Wij bieden heel wat mogelijkheden aan
voordelige tarieven. Je kan deelnemen aan kampen en reizen met overnachtingen of een vakantiewerking
met enkel een dagbesteding. Er is voor ieder wat wils!

Vakantiewerking
Zes weken per jaar staat er een beroepskracht, ondersteund door een vrolijk team vrijwilligers, klaar om
er een onvergetelijke vakantie van te maken. Dit is telkens 1 week in de paasvakantie, 4 weken verspreid
over de zomervakantie en 1 week in de herfstvakantie.
Een week vakantiewerking bestaat uit 5 volle dagen waarin verschillende activiteiten of uitstappen
gepland staan. Ook een daguitstap behoort tot de mogelijkheden.
Dit aanbod staat open voor iedereen tussen 12 en 25 jaar met een beperking en/of ADHD/ASS. Je hoeft
geen lid te zijn om deel te nemen aan de vakantiewerking.

Kampaanbod
Paaskamp
Eénmaal per jaar gaan we met onze Bengels en Tieners op Paaskamp. Zoals de naam al zegt valt dit in de
paasvakantie.
De twee groepen (Bengels en Tieners) delen gedurende de 5-daagse 1 verblijf, maar hebben elk hun
eigen kampprogrammatie en begeleidersteam zodat de invulling van de week op maat kan gebeuren. De
beroepskracht zorgt er samen met een team ervaren en enthousiaste vrijwilligers voor dat het Paaskamp
steeds een bijzonder leuke ervaring wordt. Het programma zit telkens boordevol toffe activiteiten en
uitstappen. Enkel als lid van Dyade kan je mee op kamp.
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Weekends
We organiseren jaarlijks één weekend en dat voor elke leeftijdsgroep!
Samen met de beroepskracht en een groep ervaren vrijwilligers trekken we er 3 à 4 dagen op uit in ons
mooie Vlaanderen.
Ook hier werken we met een aanbod op maat en volgens interesses van de deelnemers.
Wil je deelnemen aan het weekend, dan moet je lid zijn van Dyade.

Wist je dat?

Je bij Dyade een fiscaal attest kan krijgen voor de opvang van je kind tijdens kampen,
meerdaagse uitstappen of vakantieopvang? Dit is mogelijk voor kinderen van 12 jaar of jonger.
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Reizen naar het buitenland
Dit reisaanbod wordt georganiseerd door Vriendenkring Dyade (zie pagina 27).

City trip
In het voorjaar trekken we er met een kleine groep op uit om de mooiste en leukste steden van Europa te
ontdekken.
Reizen met de trein, overnachten op hotel en vooral veel cultuur opsnuiven in leuk gezelschap. Dit alles
samen met afwisseling, genot en avontuur zijn de kenmerken van onze 4 daagse City trip.
Wij bieden deze City trip aan voor de Jongvolwassenen en Volwassenen van Dyade. Om deel te nemen,
moet je lid zijn van Dyade of van Vriendenkring Dyade.

Zomerreis
Niet enkel in het voorjaar, maar ook tijdens de zomer trekken we er op uit! Tijdens de Zomerreis mag het
wel eens wat meer zijn en daarom gaan we met een grote groep gedurende een 10-tal dagen volop voor
vakantiemodus.
Het is een reis op maat vol ontspanning, cultuur, avontuur, vriendschap en lekker eten! Ook deze reis staat
open voor zowel Jongvolwassenen als Volwassenen. Om deel te kunnen nemen aan deze reis moet je lid
zijn van Dyade of van de Vriendenkring.
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LID WORDEN

Lid worden?
Wil je na het lezen van al deze leuke activiteiten lid worden? Goed nieuws!
Vanaf het jaar waarin je 5 wordt, kan je lid worden van Dyade. Dit kan een heel jaar door.
Je hoeft geen RTH-cliënt te zijn en je hebt geen RTH-punten of zorgbudget nodig om deel te kunnen
nemen aan onze activiteiten.
Er is een jaarlijks lidgeld te betalen waardoor je enkele voordelen geniet:
• Een volledig jaar deelnemen aan alle activiteiten, kampen en reizen
• Verzekerd zijn tijdens de activiteiten
• Kwaliteitsvolle begeleiding op maat
Voor zowel het lidgeld als het inschrijvingsgeld voor meerdaagse uitstappen kan je genieten van een
gedeeltelijke terugbetaling bij verschillende ziekenfondsen. Informeer hierover zeker bij je plaatselijk
kantoor!
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Wil je lid worden of heb je vragen?
We nodigen je dan graag uit voor een gesprek met één van de beroepskrachten.
Tijdens dit gesprek kunnen we niet alleen nagaan wat jouw verwachtingen zijn omtrent vrije tijd, het is
voor ons ook een ideaal moment om jou als persoon te leren kennen.
We krijgen op die manier een beter zicht op jouw eventuele beperking en kunnen nagaan hoe we de
begeleiding het beste kunnen afstemmen op jouw noden en behoeften. We hechten er immers veel
belang aan om iedereen goed te leren kennen en te weten hoe we het beste voor jou de vrije tijd kunnen
organiseren. Hierbij houden we ook rekening met jullie talenten!

Geen labels,
enkel vriendschap
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VRIJWILLIGERS

Vrijwilligerswerking
“De combinatie van een stevige groep vrijwilligers en een team van opgeleide beroepskrachten – die
de vrijwilligers coördineren en ondersteunen – zorgt ervoor dat we een kwaliteitsvolle ondersteuning
voorzien.”
Dyade rekent voor haar dagelijkse werking vooral op een leuke en enthousiaste ploeg van ervaren
vrijwilligers. Zij zijn het fundament en de kracht van onze vereniging. Vrijwilligers van Dyade vormen een
gevarieerde groep mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de doelgroep.
Vrijwilligers komen niet alleen van buiten de vereniging. Ook onze leden krijgen de kans om
vrijwilligerswerk te doen.

Vrijwilliger zijn in Dyade
Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je bij Dyade aan de slag als vrijwilliger bij de Bengelgroep, vanaf 18 jaar
kan je bij alle leeftijdsgroepen vrijwilligen. Iedereen die graag met mensen met een beperking werkt of de
nodige ervaring wil opdoen in functie van een opleiding is welkom. Je hoeft geen specifieke voorkennis te
hebben om aan de slag te kunnen gaan.
Wat wij wel van jou als Dyadevrijwilliger verwachten is een open geest, sociale voeling en een respectvolle
houding t.a.v. mensen met een beperking en/of ADHD/ASS.
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Als vrijwilliger kan je kiezen uit verschillende taken, naargelang je eigen interesses en krachten. Of je nu bij
een deelwerking aan de slag wil of juist vrijwilligen op verschillende niveaus, aan jou de keuze. Je kiest zelf
de intensiteit van je engagement. Er is voor ieder wat wils!
Mogelijke taken als vrijwilliger zijn:
• Begeleiden en voorbereiden van activiteiten/workshops/kampen en reizen;
• Koken op kamp;
• Logistieke ondersteuning (bij grote evenementen);
• Aankopen/vervoer;
• Café openhouden;
• Sponsors zoeken of de vereniging vertegenwoordigen op infobeurzen;
• Grote projecten uitwerken en begeleiden;
• Bestuursfunctie.

Vrijwilligers en werkgroepen
Vrijwilligers kunnen aansluiten bij werkgroepen en helpen zo voor een stuk de organisatie structureel te
ondersteunen. Aansluiten bij een werkgroep vraagt wat meer verantwoordelijkheid en inzet dan het louter
begeleiden van activiteiten. Je neemt hier als vrijwilliger dus een actievere rol op.
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Aan de slag
Wil je als vrijwilliger aan de slag? Neem dan zeker contact op met onze vrijwilligerscoach (zie pagina 37).
Hij/zij zal je uitnodigen voor een gesprek om samen te zoeken naar de geschikte taak en een engagement
op maat.
Bij het begin van je vrijwilligersloopbaan doorloop je een proefperiode. In deze periode krijg je voldoende
kansen en ruimte om de vereniging, haar werking en haar leden te leren kennen. De coach zorgt hierbij
voor de nodige ondersteuning en vormt je eerste aanspreekpunt. Hij/zij brengt je in contact met andere
vrijwilligers en zorgt ervoor dat je je snel thuis voelt in de groep.
Na het doorlopen van je proefperiode volgt een evaluatiegesprek met de coach.

Waardering en vorming
Vrijwilligerswerk bij Dyade is onbezoldigd. Je krijgt bij ons geen vrijwilligersvergoeding.
Maar omdat wij jullie inzet enorm op prijs stellen, doen we graag iets terug. Dit kan zijn in de vorm van
een etentje voor vrijwilligers, een teambuildingsweekend of een kleine attentie tijdens het jaar.
Op regelmatige basis bieden we ook vormingen aan. Dat kan gaan om een animatorcursus, een EHBOcursus, infosessies rond ASS en/of ADHD, uitwerken van activiteiten enz.. Of misschien heb je zelf weet
van een interessante vorming. Je mag dit steeds bespreken met de vrijwilligerscoach.
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STAGE

Stage lopen bij Dyade
Wil je de nodige ervaring opdoen tijdens je studies? Dyade biedt mooie leerkansen aan stagiairs vanuit
verschillende studierichtingen.
Animatorstage: Wil je de theorie van de animatorcursus die je gezien hebt in de praktijk omzetten? Dan
ben je bij Dyade aan het juiste adres! Wij bieden je professionele ondersteuning en de kans om minstens
één activiteit voor te bereiden en te geven.
Jeugd- en Gehandicaptenzorg: In hechte samenwerking met het Vesaliusinstituut bieden we de
leerlingen van het 5de jaar Jeugd- en Gehandicaptenzorg een boeiende en leerrijke stageplaats aan.
Tijdens je stageperiode word je intensief begeleid door de beroepskracht. In functie van een goede
opvolging is er nauw overleg met de stagebegeleider.
Bacheloropleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie: Studeer je Sociaal Werk of zit je in je 1ste
jaar Orthopedagogie en ben je nog op zoek naar een leuke stageplaats? Neem dan zeker contact op
met ons! Studenten van Howest en Vives zijn ons niet onbekend! Wij zorgen ervoor dat ze voldoende
praktijkervaring kunnen opdoen. Ook hier wordt een intensieve stagebegeleiding aangeboden.
Vrijwilligerswerk/ Netwerkondersteuning: Moet je voor school enkele uren vrijwilligerswerk doen, dan
ben je ook bij ons meer dan welkom!

Staat jouw studierichting er niet bij, maar wil je toch stage lopen bij ons? Neem dan zeker contact op!
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BRUGFIGUUR

Brugfiguur Dyade – Samen op weg in vrije tijd
Niet elke persoon met een beperking en/of ADHD/ASS heeft behoefte aan een werking zoals die van
Dyade. Of wil misschien liever aansluiten bij een werking op maat in eigen gemeente?
Sommigen zijn nog volop op zoek, maar weten niet goed waar beginnen. Anderen willen graag naar een
gewone club of vereniging maar durven de eerste stap misschien niet alleen zetten.
In al deze situaties kan je beroep doen op de brugfiguur van Dyade!
De brugfiguur is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft rond (inclusieve) vrijetijdsbesteding
voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben.
Via een eerste gesprek probeert hij/zij zicht te krijgen op jouw wensen en mogelijkheden. Samen ga je
dan, via een individueel traject, op zoek naar de vrijetijdsbesteding die het beste bij jou past.
Ook clubs, verenigingen, vrijetijdsinitiatieven en gemeentebesturen kunnen beroep doen op de
brugfiguur om hun aanbod inclusief en toegankelijk te maken.
Samen slaan we de handen in elkaar om een inclusief vrijetijdsnetwerk uit te bouwen!
Een traject bij de Brugfiguur is gratis.
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VRIENDENKRING

Vriendenkring Dyade
“Dyade kent veel leden die op jonge leeftijd instappen en mee groeien tot in de volwassenheid”
Naast de jeugdwerking van Dyade is er ook de Vriendenkring.
Dankzij de steun van de Vriendenkring kunnen ook volwassen mensen met een beperking en/of
ADHD/ASS blijven genieten van een zinvolle vrije tijd. Vrije tijd stopt immers niet wanneer je volwassen
wordt!
De Vriendenkring heeft een beperkt aanbod aan activiteiten waar zowel -35 jarigen als +35 jarigen kunnen
op aansluiten. Daarnaast biedt de Vriendenkring financiële en logistieke steun aan Dyade zodat ook de
activiteiten van Dyade kunnen opengesteld worden voor personen ouder dan 35 jaar.
Vanaf 35 jaar kan je lid worden van de Vriendenkring. Daardoor kan je ook als volwassene blijven genieten
van de activiteiten van de +16 werking.
De werking van de Vriendenkring wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.
Vriendenkring Dyade
Vaartblekersstraat 12a
8400 Oostende
ON BE 0478.431.318
BE08 0688 8947 8913

27

STEUNEN

Een sponsoring groot of klein
jouw bijdrage
aan onze bloeiende werking
vinden wij fijn!

Dyade steunen
Dyade ontvangt vanuit de overheid een structurele subsidie. Dit stelt ons in staat om werkingskosten te
dragen en maakt een professionele ondersteuning van de werking en haar vrijwilligers mogelijk.

Niettemin blijven we als vzw deels afhankelijk van sponsoring en donaties om de continuïteit van de
werking en het aanbod te kunnen garanderen. Met subsidies vanuit de overheid komen we al een heel
eind, maar het zijn die extraatjes die de werking een stapje hoger tillen.

Het verheugt ons dan ook steeds opnieuw dat mensen onze werking genegen zijn en dat zij ons willen
steunen via extra middelen. Dit helpt ons om een financieel laagdrempelig en toegankelijk aanbod voor
onze leden uit te werken. Op die manier kunnen we steeds opnieuw kwaliteitsvolle en vernieuwende
activiteiten organiseren.
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Wil jij Dyade steunen? Dat kan op volgende manieren:
Online shoppen via Trooper
Yes, iedereen kan online shoppen én ons steunen!
Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je Dyade gratis
steunt met je online aankopen, zonder één € meer te betalen.

Hoe werkt Trooper ?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/dyadevzw).
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan onze vereniging.

Wat vind je allemaal bij Trooper?
Shop bij honderden webshops:
Cool blue, Selection, Dreamland, Brantano, Collect&Go, Media Markt en Plopsaland zijn slechts enkele
voorbeelden.
Via de handige zoekfunctie vind je zeker de webshop die je zoekt!
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Giften en schenkingen
Dyade is erkend door het Ministerie van Financiën en mag financiële giften ontvangen. Voor jou de manier
om onze werking financieel te steunen en tegelijk geniet je van een belastingvoordeel!
Wij ontvangen 100% van jouw gift en jij betaalt uiteindelijk slechts een deel!

Hoe doe je dat?
Indien je een gift van €40,00 of meer schenkt aan Dyade ontvang je daarvoor een fiscaal attest.
Met dit attest kan je tot 45% van je gift terugkrijgen via een belastingvermindering!
Giften en schenkingen kunnen gestort worden op rekening BE46 0682 4790 3836 - BIC GKCCBEBB.

Sponsoring
Doorheen het werkjaar organiseert Dyade heel wat activiteiten voor haar leden en vrijwilligers. Daarnaast
proberen we onze werking, ook financieel, zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dit vraagt niet alleen
zekere investeringen in man/vrouwkracht, maar ook naar financiële en materiële middelen toe.
Zo hebben onze Bengels regelmatig nood aan nieuw knutsel- en spelmateriaal. Ook tijdens de kampen
en weekends kunnen we extra logistieke en materiële ondersteuning gebruiken. Of een financiële
tegemoetkoming zodat onze leden aan een lage prijs kunnen genieten van een concert of musical.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit het rijke aanbod van Dyade waar vaak extra middelen voor nodig zijn.
Wil jij de vereniging - financieel of materieel- steunen? Heb je zelf een idee of voorstel om te helpen?
Neem zeker contact op met één van de medewerkers.
Wij danken je alvast voor je steun!
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PRIVACY

Bijhouden van persoonsgegevens
Kom je in contact met Dyade, dan zullen er hoogstwaarschijnlijk persoonsgegevens van jou bijgehouden
worden. Uiteraard zullen deze volgens de wet op de privacy verwerkt en bijgehouden worden.

Verkorte privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Dyade vzw, Vaartblekersstraat 12a te 8400 Oostende, voor
ledenbeheer, vrijwilligersadministratie en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie
als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat
mee te delen op info@dyadevzw.be of via één van de medewerkers. Via deze contactmogelijkheden kan
u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, ze te verbeteren, laten wissen of vragen om ze
over te dragen.
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens kan u
opvragen bij één van de medewerkers. Deze is ook beschikbaar op onze website.
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Contact

Maatschappelijke zetel
Vaartblekersstraat 12a
8400 Oostende
info@dyadevzw.be
www.dyadevzw.be
Facebook: @dyadevzw
Instagram: @dyadevzw
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Jongerenwerking (-16)			
Lokaal Duin en Zee					
Fortstraat 128					
8400 Oostende					
0486/24 69 30

(jong)Volwassenen/
Vakantiewerking
Domein Oesterbank
Vaartblekersstraat 12a
8400 Oostende
0474/09 35 75
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Brugfiguur/
Beleidsverantwoordelijke
Domein Oesterbank
Vaartblekersstraat 12a
8400 Oostende
0495/50 77 38

Vrijwilligerscoach
Domein Oesterbank
Vaartblekersstraat 12a
8400 Oostende
0478/67 05 55
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Als je niet weet
waar je heengaat
eindig je waarschijnlijk
ergens anders

Bereikbaarheid
Lokaal Kabane (domein Oesterbank)

Vanuit Oostende Station te bereiken met het openbaar vervoer:
• Buslijnen 4, 35: Afstappen aan Halte Oostende Sassenbrug. Je bent nu in de Prins Albertlaan. Van
hieruit ga je richting Oudenburg en wandel je over de blauwe brug. Je ziet dan de Oesterbank voor
jou. Nog even doorwandelen naar het gebouw met opschrift ‘Kabane’.
• Kusttram: Afstappen aan Halte Oostende Weg naar Vismijn. Ga richting het Texaco tankstation en sla
aan de lichten linksaf. Van hieruit ga je richting Oudenburg en wandel je over de blauwe brug. Je ziet
dan de Oesterbank voor jou. Nog even doorwandelen naar het gebouw met opschrift ‘Kabane’.
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Lokaal Duin en Zee

Vanuit Oostende Station te bereiken met het openbaar vervoer:
• Buslijn 9: Afstappen aan Halte Oostende Stroombanklaan. Wandel naar de lichten richting Hang time.
Van daar ga je verder richting duinen tot aan het gebouwencomplex.
• Kusttram: Afstappen aan halte Oostende Duin en Zee. Je wandelt dan richting duinen, tot aan het
gebouwencomplex.
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Dyade steunen!?
Shop online via Trooper.be/dyadevzw
Schenk een fiscale gift van €40 of meer
Sponsor materiaal voor onze werking
BE46 0682 4790 3836 - BIC GKCCBEBB

V.U. Guido Naesen – Vaartblekersstraat 12a 8400 Oostende

