NIEUWSBRIEF

Vrijwilligerswerk Midden-Delfland

1e kwartaal 2020
Door en voor wie?

AGENDA
Zo 23 februari
Zo’nDag! – de Maxima’s
liedjes van Annie M.G. Schmidt
Dorpskamer Den Hoorn
Vrij 13 en Za 14 maart
NLdoet
Za 28 maart
Uitreiking Nationale
Vrijwilligersprijzen
We doen het samen! Festival
Amersfoort
Zo 29 maart
Zo’nDag! – Pop-Up dance
Voorstelling ‘Assepoes’
Dorpskamer Den Hoorn

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

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Vrijwilligerswerk MD 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).

Doe mee met NLdoet op 13 en 14 maart 2020!
Heb jij je klus of activiteit al aangemeld via NLdoet? Dit is dé kans om
een grote klus te klaren, jullie organisatie te promoten én nieuwe
vrijwilligers te werven. Jullie kans om echt verschil te maken. Doe ook
mee en meld tijdig je klus aan. Let op: tot 31 januari 2020 kun je een
financiële bijdrage aanvragen voor je NLdoet 2020 klus. Hierbij geldt
wel: op = op. Daarnaast ontvangt elke organisatie, zo lang voorradig,
1 NLdoet promotiepakket per organisatie. En voor elke klus een
Gamma kortingsbon van 20%! Check wel eerst de voorwaarden, dat
voorkomt teleurstellingen.

Nationale Vrijwilligersprijzen
Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat Cultuurstek Den Hoorn
genomineerd is voor de Nationale Vrijwilligersprijzen 2020! Vanaf 18
februari a.s. kan het publiek gaan stemmen. Stemmen jullie allemaal
mee? Helaas kregen we een aantal mooie initiatieven na de
sluitingsdatum binnen. Hopelijk kunnen we deze volgend jaar in het
zonnetje zetten!
Oproep voor opslagruimte
Kerk voor de buurt is op zoek naar opslagruimte voor kleding. Zij
organiseren elke eerste zaterdag van de maand van 10-13 uur in de
Rijstuin een kinderbeurs ‘Het kleine P-rijsje’. De verzamelde kleding
willen zij graag droog kunnen opslaan. Heeft iemand een tip?
Vacaturebank
Zoals bekend beheren wij de vrijwilligers vacaturebank van MD:
vrijwilligerswerkmiddendelfland. Plaats hier gerust jullie vacatures.
Tips en vragen
Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief? Om een
ervaring te delen of als je tips hebt? Neem dan contact met ons op!

Welzijn Midden-Delfland, Hofsingel 18, 3155 AL Maasland, tel 010 - 591 80 52, E-mail: info@swmd.nl, www.swmd.nl

