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

NIEUWSBRIEF 
December 2019 
 
AGENDA  
13 en 14 maart 2020  
NLdoet 
 
28 maart 2020 
Uitreiking Nationale 
Vrijwilligersprijzen  
door Hugo de Jonge 
 
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 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 meldt tijdig je klus aan! 

 
Uitreiking Nationale Vrijwilligersprijzen  
Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme 
inzet en niet te vergeten, ook met héél véél plezier. Daarvoor 
verdienen zij erkenning en waardering. Met de Nationale 
Vrijwilligersprijzen worden lokale en landelijke organisaties in het 
zonnetje gezet. Op 28 maart 2020 reikt minister Hugo de Jonge de 
Nationale Vrijwilligersprijzen uit op het We doen het samen! Festival 
in Amersfoort. Lees hier wat de criteria zijn om in aanmerking te 
komen voor de prijzen: Nationalevrijwilligersprijzen. Geef ons via 
info@swmd.nl door welk initiatief in onze regio jij vindt dat deze prijs 
verdient. 

 
Korte terugblik 
3 december workshop ‘Creatief denken’ 
De workshop ‘creatief denken’ was een succes! Met 10 deelnemers 
vanuit 8 verenigingen hebben we een leuke en leerzame workshop 
beleefd, waarin we geleerd hebben d.m.v. verschillende oefeningen, 
onze eigen denkpatronen te verruimen met nieuwe inzichten of 
perspectieven.  
7 december Nationale Vrijwilligersdag 
In de Schakel Midden-Delfland (van 5 december jl.) hebben we een 
bedankadvertentie geplaatst voor alle vrijwilligers die zich inzetten bij 
al die verenigingen en stichtingen in Midden-Delfland. Heb je de 
Schakel gemist? Dan kun je het hier terugzien: Vrijwilligers bedankt! 

 
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!  

 

   SAMEN NAAR EEN MOOI 2020! 
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