
 

Algemene voorwaarden en gedragscode voor deelname 
 

Inleiding 
Deze algemene voorwaarden en gedragscode is van toepassing op alle reizen en projecten die onder 
verantwoordelijkheid van Stichting Eye For Others te Apeldoorn, hierna te noemen “de Stichting” 
worden georganiseerd. 
De Stichting heeft tot doel: het opzetten en begeleiden van ontwikkelingsprojecten voor 
(wees)kinderen met een HIV besmetting of AIDS en kinderen die hulp behoeven, en dan met name op 
het gebied van aanbieden van huisvesting en opvang, medische hulp, voedselhulp, onderwijs en 
gezondheidszorg, en voorts al hetgeen dat met één en ander, rechtstreeks of zijdelings, verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. Als hoofddoel is gekozen: de zorg voor kinderen die ontheemd of wees 
zijn al dan niet met aids besmet, hulpverlening en voorlichting aan zwangere en/of verkrachte 
vrouwen, maar ook kinderen en vrouwen die in een achterstandssituatie leven of verblijven.. De 
activiteiten die hiervoor zullen worden ontwikkeld, bevinden zich in Zuid-Afrika.  
Voor haar projecten verleent de Stichting op aanvraag actieve hulp aan mensen en/of organisaties die 
met hun doelstelling passen binnen de doelstelling van het bestuur. 
De stichting heeft een christelijke identiteit, wat in de uitvoering, en de voorbereiding van de projecten 
tot uiting zal komen. 
 

Verantwoording 
De eindverantwoording voor de uitvoering en exploitatie van de projecten in Zuid-Afrika ligt geheel bij 
de aanvragende persoon en/of organisatie(s). De uitvoering van de projectreizen valt onder 
verantwoordelijkheid van Eye For Others, die de dagelijks uitvoering en de begeleiding tijdens de reis, 
delegeert aan de groepsleider en een aantal teamleiders. De projectleider, aangesteld door het 
bestuur, maakt afspraken met de aanvragende persoon en/of organisatie(s) en regelt alles m.b.t. het 
verblijf, de bouwactiviteiten en alle zaken daarom heen. De projectleider en de groepsleider, stellen in 
samenspraak met de BackOffice de Teamleiders aan. Eye For Others is verantwoordelijk voor de 
werving van deelnemers, wat zij gedelegeerd heeft naar de Back Office. De verantwoordelijkheid voor 
het inzamelen van de benodigde financiën voor het project, ligt bij de deelnemer zelf.  
 

Groeps- en teamleiding 
De leiding van de groep bestaat uit een groepsleider en zoveel teamleiders (o.a. coördinator bouw en 
kinderwerk, medische en huishoudelijke zaken) als er nodig zijn. teamleiders kunnen uit de deelnemers 
worden gekozen. De BackOffice zal een aantal instructiemomenten, waarbij aanwezigheid van de 
deelnemers verplicht is, plannen om zodoende de benodigde voorbereidingen te kunnen treffen. Het 
hele project vanaf vertrek tot terugkomst bij de douane, wordt georganiseerd door Eye For Others en 
wordt uitgevoerd door de projectleider, de groepsleider en de teamleiders.  
 

Aanmelding  
Aanmelden kan alleen persoonlijk via deze link. Let op: aanmelden voor een Eye For Others project is 
eenvoudig, maar na veertien dagen niet meer vrijblijvend! Lees hieronder de voorwaarden rond aan- 
en afmelding.  
Meteen na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail ter bevestiging.  
(gaat deze bevestiging automatisch via de website naar mijn E-mail?) 
Men is aangemeld als de coördinator van de BackOffice een volledig ingevuld en ondertekend 
inschrijfformulier en een akkoordverklaring heeft ontvangen, en het inschrijfgeld is overgemaakt. Deze 
formulieren kunnen afgegeven worden aan Antoinette of opgestuurd worden naar: 
AntoinetteKnapen@EyeForOthers.nl. 

http://www.eyeforothers.nl/aanmelden
mailto:AntoinetteKnapen@EyeForOthers.nl


 

De deelnemer maakt de aanbetaling van € 250,00 over naar Eye For Others. Deze dient binnen zeven 
dagen na aanmelding te zijn overgemaakt. 
 
Na ontvangst van de aanbetaling en screening van het inschrijfformulier geen bijzonderheden heeft 
opgeleverd wordt een plaats gereserveerd in de door jou gewenste reis. Deelname is pas definitief als 
de deelnemer een bevestiging van de inschrijving van de stichting heeft ontvangen. Als het maximale 
aantal deelnemers is bereikt, kun je op de wachtlijst gezet worden.  
 
Let op: wanneer je minderjarig bent (onder de 18 jaar) is het verplicht om extra documenten bij je te 
hebben. De Rijksoverheid geeft aan dat voor alle reizigers die nog geen 18 jaar zijn, er toestemming 
nodig is van de ouders/verzorgers met gezag over het kind. Zie: 

• formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland 

• consent-letter-for-minors-travelling-abroad 
 

Deelnemersbijdrage 
De financiële bijdrage van de deelnemer is de projectbijdrage. 
Deze bijdrage van € 2.495,00 bestaat uit een aantal bedragen t.w.v. 

• Inschrijfgeld en reis- en annuleringsverzekering  € 250,00 (overmaken bij inschrijving) 

• Reis-/verblijf-, bouw- en projectkosten   € 2.245,00 (evt. in termijnen) 
 

Sponsoring  
Eye For Others is een ANBI instelling. 
Je kunt jezelf laten sponsoren voor jouw projectdeelname. Veel deelnemers slagen er in om een flink 
deel van hun deelnemersbijdrage op deze manier bijeen te brengen. Voor sponsors die voor jouw 
deelname een gift overmaken onder vermelding van jouw naam, is de gift fiscaal aftrekbaar. Op deze 
pagina van de Belastingdienst lees je welke criteria daarvoor gelden. 
 

Verplichte betalingstermijnen: 
1. 7 maanden voor vertrek minimaal 25% van de totale bijdrage 
2. 5 maanden voor vertrek minimaal 50% van de totale bijdrage 
3. 2 maanden voor vertrek volledige bijdrage 

 
Giften voor jouw deelname kunnen  worden overgemaakt op de project bankrekening van 
Eye For Others. IBAN: NL24 RABO 0302 5333 11 o.v.v. jouw naam. 
De deelnemers gebonden kosten kunnen stijgen door hogere vliegprijzen en duurdere valuta; het is 
mogelijk dat deze kostenstijgingen doorberekend worden aan de deelnemers. Is de 
deelnemersbijdrage 6 weken voor aanvang van het project niet voldaan, dan kun je van deelname 
worden uitgesloten zonder teruggave van het reeds overgemaakte geld, terwijl de vordering blijft 
bestaan. 
 

Als je besluit jezelf af te melden 
Afmelding voor een project waarvoor je staat ingeschreven, dient schriftelijk te gebeuren, met 
redenen omkleed via een e-mail aan AntoinetteKnapen@EyeForOthers.nl  
De datum van ontvangst van de annulering geldt als annuleringsdatum. De annulering is pas 
vastgesteld wanneer dit door Eye For Others is bevestigd. 
 
Bij annulering binnen twee weken na aanmelding wordt de aanbetaling van € 250,00 teruggestort. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland
https://www.government.nl/documents/forms/2016/06/17/consent-letter-for-minors-travelling-abroad
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/
mailto:AntoinetteKnapen@EyeForOthers.nl


 

Bij annulering tot twee maanden voor vertrek worden de aanbetaling van € 250,00 en de reeds 
gemaakte kosten in rekening gebracht. Let op: als het ticket al is gekocht, worden deze kosten ook in 
rekening gebracht.  
 
Bij annulering vanaf twee maanden voor vertrek is de deelnemer de gehele deelnemersbijdrage 
verschuldigd.  
Bij alle annuleringen, ongeacht het moment waarop geannuleerd wordt, geldt ten aanzien van 
fondsenwerving/sponsorgelden het volgende. Alle ingezamelde sponsorgelden komen ten goede aan 
het project. Onder sponsorgelden wordt verstaan: giften en bijdragen van familie en derden (met 
uitzondering van ouders/verzorgers) en opbrengsten van sponsoracties.  
 

Uitsluiting van deelname 
De Stichting behoudt zich het recht voor, iemand uit te sluiten van deelname. Uitsluiting zal altijd 
schriftelijk worden meegedeeld. Tot uitsluiting kan worden besloten o.a. op grond van, het niet 
nakomen van de voorwaarden, het bewust onjuist invullen van het inschrijfformulier, ongepast gedrag 
welke niet past binnen het karakter van de Stichting of verstoring van de 
voorbereidingswerkzaamheden van het project. Deelnemers die zich tijdens het project niet houden 
aan de regels m.b.t. roken/medische adviezen of anderszins het welzijn van de groep of zichzelf door 
hun gedrag in gevaar brengen, kunnen door de groepsleider, in overleg met de projectleider, van 
verdere deelname aan het project uitgesloten worden. De deelnemer wordt vervroegd naar huis 
gestuurd en is aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten die hieruit voortvloeien. Tegen de 
uitsluiting kan alleen schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Dit bezwaar dient binnen twee weken na 
bekendmaking van de beslissing bij het secretariaat van de stichting binnen te zijn. Teruggave van de 
(volledige) deelnemers bijdrage is in deze gevallen uitgesloten. De sponsorbijdragen blijven eigendom 
van de Stichting. 
 

Privacyverklaring 
Het volledige protocol vind je op deze pagina. 
Hieronder in het kort wat betrekking heeft op de projectreis: 
Alle andere gegevens dan de basisgegevens die wij op het inschrijfformulier vragen hebben wij nodig 
om: 

• Een vliegticket te kunnen (laten) boeken (paspoortgegevens e.d.) 

• Bij een calamiteit tijdens de projectreis en in de voorbereiding hierop (gegevens thuisblijvers, 
zorgverzekeraar, gezondheidsklachten) 

• Bedrijfskleding te verstrekken (maat poloshirt) 

• Kopie paspoort (controle of gegevens goed zijn ingevuld) 

• Na afloop van de projectreis wordt het inschrijfformulier en de daarbij horende 
akkoordverklaring/gedragscode en de spreadsheet vernietigd. 

• Op een nieuw spreadsheet bewaren we nog 2 jaar: 
o (Voor)naam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres (i.v.m. uitnodigen voor bijv. een 

reünie) 
o Paspoortnummer (i.v.m. evt. vragen van de Zuid-Afrikaans politie) 

 

Voor vertrek 

 

Paspoort & inentingen 
Elke deelnemer dient zelf te zorgen voor een geldig paspoort. Ook is de deelnemer er zelf 
verantwoordelijk voor dat hij/zij tijdig inentingen krijgt. Wij hanteren de informatie van de GGD. 
De inentingen zijn niet gratis, maar worden vaak vergoed door een aanvullende 
ziektekostenverzekering. Raadpleeg hiervoor je eigen zorgverzekering. 

http://eyeforothers.nl/algemene-voorwaarden/
https://www.ggdreisvaccinaties.nl/land/zuid-afrika


 

 
Als de deelnemer bij vertrek hierover niet beschikt, komt dit voor eigen rekening en risico van de 
deelnemer. 
 

Reis- en annuleringsverzekering 
Voor alle deelnemers wordt door Eye For Others een collectieve reis- en annuleringsverzekering 
afgesloten. Een samenvatting van de dekking staat op deze pagina. 
Indien jij denkt dat in jouw situatie dit onvoldoende is ben jezelf verantwoordelijk om een aanvullende 
verzekering af te sluiten. 
 

Bagage 
Van elke deelnemer kan Eye For Others tot 5 kilo claimen van de inhoud van de bagage. 
 

Vertrek- en aankomstdatum onder voorbehoud 
Vertrek - en aankomstdata onder voorbehoud omdat de luchtvaartmaatschappijen de vliegschema’s 
tot kort voor aanvang van en tijdens het project nog kunnen wijzigen. Eye For Others vraagt daarom 
van deelnemers enkele dagen speling te houden in de vakantieplanning voor vertrek en na terugkomst. 
Vóór vertrek uit en na terugkeer in Nederland zal een bijeenkomst worden belegd waarin er afscheid 
wordt genomen van de familie en vrienden en bij terugkomst van elkaar. De bijeenkomst vóór vertrek 
zal in principe op de avond voor de vertrek dag plaatsvinden in een nader te bepalen locatie. De 
organisatie van deze bijeenkomst berust bij de stichting. De bijeenkomst bij terugkeer zal plaatsvinden 
in de aankomsthal te Schiphol en berust onder de verantwoording van de groeps- en projectleider. 
 

Tijdens het verblijf in Zuid-Afrika 
 

Gezondheid 
Het project van Eye For Others vindt plaats onder primitieve omstandigheden. Hiervoor is dan ook een 
goede lichamelijke en geestelijke gezondheid vereist. Het sanitair, de hygiëne en gezondheidszorg zijn 
kwalitatief minder dan dat we in Nederland gewend zijn. Een ziekenhuis kan zich op enkele uren 
afstand van de accommodatie bevinden. Het is voor deelnemers verplicht om bijzonderheden over 
lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden op het inschrijfformulier. Ook als zich na het 
invullen van het inschrijfformulier ontwikkelingen voordoen met betrekking tot de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van de deelnemer, moet dit aan Eye For Others worden gemeld. Het is te allen 
tijde de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om met zijn/haar arts te overleggen. 
 

Eet- en andere gewoonten 
Tijdens de reis en de uitvoering van het project zal je jezelf moeten aanpassen aan het land en de 
cultuur waar je te gast bent(!) De maaltijden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften en 
wensen van deelnemers, maar de mogelijkheden kunnen door de lokale situatie beperkt zijn. Van de 
deelnemers wordt verwacht zich daarin naar redelijkheid en billijkheid te schikken. Met diëten op 
medische indicatie zal geprobeerd worden rekening te houden. Vegetarisch is vaak wel mogelijk, maar 
bedenk wel, dat ook hierin niet alles mogelijk is.  
 

SHE-First 
Wij hanteren regel SHE-first; dat wil zeggen dat “Safety, Health en Environment” leidend is bij alles wat 
we doen. Uit deze beleidspunten zijn een aantal regels ontstaan die deze drie punten moeten 
waarborgen.  
Wij noemen er een aantal: 

• Tijdens de reizen van en naar, en tijdens het verblijf op het project, is roken (slechts in bepaalde 
ruimten of gebieden) en gebruik van alcohol niet toegestaan. 

http://www.eyeforothers.nl/verzekering


 

• Er zijn per project regels voor aangepaste kleding/ taalgebruik. 

• Geen gebruik van muziekdragers tijdens groepsactiviteiten. 

• Buiten de overnachtingplaats wordt steeds de door Eye For Others verstrekte oranje kleding 
op een representatieve manier en volledig zichtbaar gedragen.  

• Ook is het niet toegestaan een mobiele telefoon mee te nemen. De stichting draagt zorg voor 
bereikbaarheid tijdens een project. 

 

Aansprakelijkheid deelnemer  
De Stichting hecht grote waarde aan een goede sfeer door het formeren van een hecht team, wat zich 
uit in een goede teamgeest. De stichting wil dit bereiken door de deelnemers te verplichten aanwezig 
te zijn op de instructiemomenten en teambuildings momenten zoals: 

• Werkgroep avonden  

• Bike For Others   

• Ontwikkelingsweekend  

• Uitzwaaiavond 
 

Aansprakelijkheid Stichting 
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal, letsel of ongeval, berokkend aan 
deelnemers en hun goederen, ongeacht door welke oorzaak dit zou ontstaan. De deelnemer vrijwaart 
uitdrukkelijk de Stichting van alle aansprakelijkheid door het ondertekenen van het inschrijfformulier. 


