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NIEUWSBRIEF 
Juli 2019 
 
AGENDA (voorlopig) 

 
Oktober (nader te bepalen datum) 
Workshop ‘Vinden en binden’   
7 december  
Nationale Vrijwilligersdag 
 
Bereikbaarheid: 
Vrijwilligerswerk MD is telefonisch 
en/of per e-mail bereikbaar op  
di – wo – vrij   

 
Contactgegevens: 
Judith van Beek 
Adviseur Vrijwilligerswerk  
& Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen 
Telefoon 06–135 590 22 
E-mail: j.vanbeek@swmd.nl 
Twitter: @VrijwilligersMD 
Vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl 
Facebook: Welzijn Midden-Delfland 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vrijwilligerswerk Midden-Delfland 
 
Door en voor wie? 
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Vrijwilligerswerk Midden-
Delfland en verschijnt een aantal keer per jaar. De nieuwsbrief is 
bestemd voor verenigingen en stichtingen en geeft informatie over 
vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken ondernemen in onze 
regio (Den Hoorn, Maasland en Schipluiden). 

 
Nieuw gezicht bij SWMD 
Sinds 11 juni is Judith van Beek werkzaam als adviseur 
Vrijwilligerswerk & Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.  
Zij heeft het stokje overgenomen van Annette den Ouden. Judith 
woont in Midden-Delfland, doet vrijwilligerswerk in Den Hoorn en 
kent de dynamiek van de dorpen. Zij maakt graag kennis met je en 
komt je vast binnenkort tegen!  

 
Vitaliteitsscan 2019 
Zoals afgesproken zouden wij de eerste 10 inzendingen van de 
Vitaliteitsscan Midden-Delfland 2019 belonen met een leuke attentie. 
Deze 10 inzendingen hebben inmiddels bericht van ons ontvangen. 
Judith gaat binnenkort bij hen langs om kennis te maken en de 
attentie te overhandigen. Ook hebben wij, in vervolg op de 
Vitaliteitsscan, een actieplan opgesteld. Hier komen wij na de zomer 
op terug. Wordt dus vervolgd… 

 
Vacaturebank 
Zoals bekend beheren wij de vrijwilligers vacaturebank van Midden-
Delfland: Vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl. Mochten jullie hier zelf 
een vacature op willen plaatsen. Dan kan dat uiteraard! Graag horen 
wij het als de vacature ingevuld is. Dan passen wij dit aan en houden 
we samen de vacaturebank up-to-date… 
 
Tips en vragen 
Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief? Bijvoorbeeld 
omdat je een ervaring wilt delen of tips hebt, neem dan contact met 
ons op. Ook als je een vraag hebt over onze dienstverlening, neem 
dan contact op met Judith. Zij maakt dan een afspraak bij jullie 
vereniging of stichting (of op een andere locatie in Midden-Delfland). 
 

 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan even weten! 

 
Een zonnige zomer gewenst!
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