NIEUWSBRIEF
2e kwartaal 2020
AGENDA
Door de Corona maatregelen zijn er
geen activiteiten in het 2e kwartaal.

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).
Corona en verenigingen
Het coronavirus houdt iedereen flink bezig. Hierdoor liggen helaas
ook bij jullie de (meeste) activiteiten stil. Als bestuurder van een
vereniging of stichting heb je vast vragen, of je hebt een goed
voorbeeld wat je juist nu wilt delen. De website www.nov.nl biedt
hiervoor een platform.
En neem ook eens een kijkje op onze website. Hier vind je actuele
informatie die wellicht interessant is om te lezen.
Landelijke tegemoetkoming
Door de Corona maatregelen en het stopzetten van jullie activiteiten
kunnen er financiële problemen ontstaan. Onlangs is bekend
gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het noodloket
van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van
€4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden
verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Meer
informatie over deze regeling is te verkrijgen via
coronavirus-covid-19/financiele-regelingen/noodloket
Oranjefonds – ik denk aan je kaarten
Misschien ken je iemand die op dit moment extra aandacht goed kan
gebruiken? Laat weten met een kaart dat je aan hem/haar denkt. Via
dit formulier kun je gratis kaarten aanvragen.
Vacaturebank
Zoals bekend beheren wij de vrijwilligers vacaturebank van MD:
vrijwilligerswerkmiddendelfland. Neem gerust een kijkje en plaats
hier jullie vacatures.
Tenslotte
Wensen wij iedereen heel veel sterkte en gezondheid toe in deze
hectische tijd. Mochten er vragen zijn, of heb je gewoon even een
luisterend oor nodig, neem dan gerust contact met me op.

En zoals minister De Jonge zei:
'We houden afstand, minstens anderhalve meter,
maar zijn misschien wel dichterbij elkaar dan ooit!'

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