NIEUWSBRIEF

Vrijwilligerswerk Midden-Delfland

e

3 kwartaal 2020
Door en voor wie?

AGENDA
Sept/Okt (nader te bepalen
datum) - Feestelijke uitreiking
Sportakkoord
September (nader te bepalen
datum) - Cultuurcafé MiddenDelfland
Okt/Nov (nader te bepalen
datum) -♥van Den Hoorn
7 december
Nationale Vrijwilligersdag
Bereikbaarheid:
Vrijwilligerswerk MD is
telefonisch en/of per e-mail
bereikbaar op
di – wo – vrij

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).
Corona en verenigingen
Gelukkig is er inmiddels weer wat meer ruimte gekomen om activiteiten
(langzaam en aangepast) op te starten. En sommige activiteiten moeten
helaas nog even wachten. het coronavirus heeft iedereen flink bezig
gehouden, en houdt ons allemaal nog steeds bezig. Bestuurders van
verenigingen en stichtingen hebben voor grote uitdagingen gestaan, en in
de meeste gevallen zijn er mooie en creatieve oplossingen ontstaan.
Mochten er vragen en/of knelpunten zijn, dan kan altijd contact met ons
gezocht worden. Wij denken graag mee!

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

Afgelopen 3 maanden is er door verschillende
partijen gewerkt aan het Sportakkoord MiddenDelfland. In het sportakkoord verbinden de
partijen zich om een 5-tal ambities de komende
2 jaar met elkaar te realiseren. Het sportakkoord biedt ruimte om nog meer
partijen aan deze doelen te verbinden. Samen kunnen we immers meer
realiseren!
De vijf subdoelen (zie hieronder) worden nog verder uitgewerkt in concrete
acties en een planning voor de komende twee jaar om deze doelen te
bereiken. Deze acties zullen als onderliggend document aan het
sportakkoord worden bijgevoegd.
Wil je meer weten over het sportakkoord en de bijbehorende acties neem
dan contact op via j.vanbeek@swmd.nl of
sportakkoord.middendelfland@gmail.com.
De subdoelen zijn:
1. Netwerk bouwen t.b.v. samenwerking
2. Versterken sportverenigingen
3. Informatieplatform sporten en bewegen
4. Alle kinderen van 0-12 jaar maken kennis met de diversiteit aan sporten
in Midden-Delfland en er is aandacht voor de motorische ontwikkeling.
5. Sport voor 50+
Er volgt nog een datum (in september of oktober) waarop het sportakkoord
feestelijk uitgereikt wordt.
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Cultuurplatform Midden-Delfland
Onlangs is geproost op de geboorte van het eerste cultuurcafé Midden-Delfland. Dit vond plaats in het Arts
Centre in Delft. Diverse hoeders en makers van cultuur waren hierbij aanwezig. Het platform maakt het
makkelijker om met elkaar samen te werken en elkaar te versterken. Op een nader te bepalen datum in
september zal het volgende cultuurcafé plaatsvinden. Mocht je je willen aansluiten dan is dit mogelijk door
contact op te nemen met een van de oprichters Thea Arkesteijn via tharkest@outlook.com en/of Rina Visser via
rina@eurecom.nl.
Er is ook een Facebookpagina aangemaakt. Deze pagina is bedoeld om cultuurmakers- en hoeders binnen het
Midden-Delflandse cultuurveld aan elkaar te verbinden en om gezamenlijk op te trekken. Wil je je aanmelden en
jouw organisatie of jezelf voorstellen? Neem dan gerust een kijkje op de Facebookpagina
www.facebook.com/groups/286531132757386

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen ♥van Den Hoorn
Er wordt momenteel hard gewerkt aan ‘♥van Den Hoorn’. Er worden in het najaar bijeenkomsten
georganiseerd inclusief een ruilbeurs waar ondernemers, maatschappelijke organisaties en
vrijwilligersorganisaties met gesloten beurzen kunnen handelen in kennis, expertise vrijwillige inzet en
materialen. Het initiatief is gebaseerd op de gedachte dat er binnen de Hoornse samenleving en omgeving een
waardevol onbenut ‘kapitaal’ (aanbod) aanwezig is en dat iedereen iets nodig heeft (vraag). Door vraag en
aanbod bij elkaar te brengen ontstaan nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden dwars door de Hoornse
samenleving heen. Hiermee wordt onderlinge loyaliteit versterkt.
Nieuwsgierig geworden en wil je als ondernemer, maatschappelijke organisatie en/of vrijwilligersorganisatie
meer horen over dit initiatief? Neem dan gerust contact met ons op. Wij brengen je graag in contact met de
juiste personen. Data over de bijeenkomsten volgen zodra deze bekend zijn.

Vacaturebank
Zoals bekend beheren wij de vrijwilligers vacaturebank van Midden-Delfland via onze site:
vrijwilligerswerkmiddendelfland. Mocht je hier een vacature op willen plaatsen, dan kan dat. 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 MiddenDelfland).

Een zonnige zomer gewenst!
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan even weten!
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