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   NIEUWSBRIEF 
1e kwartaal 2021 
 
AGENDA  
NLdoet 
Verplaatst van maart   
naar vrij 28 en za 29 mei 
 

Bereikbaarheid: 
Vrijwilligerswerk MD is 
telefonisch en/of per e-mail 
bereikbaar op  
di – wo – vrij   
 

Contactgegevens: 
Judith van Beek 
Sociaal Makelaar  
Telefoon 06–135 590 22 
E-mail: j.vanbeek@swmd.nl 
Vrijwilligerswerkmiddendelfla
nd.nl 
Twitter: @VrijwilligersMD 
Facebook: Welzijn Midden-
Delfland 
Instagram: Welzijn_md  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 28 en 29 mei 2021!  
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. 
 

♥ van Den Hoorn 
Graag nodigen wij je uit deel te nemen aan de online Meet & Match 
bijeenkomsten op 15 maart en op 10 mei.  
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis en levert altijd wat op! 
Nodig gerust mensen uit je netwerk uit om mee te doen.   
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Cultuurmenu Midden-Delfland 
Sinds dit jaar zijn wij als Stichting Welzijn Midden-Delfland betrokken bij het Cultuurmenu Midden-Delfland. 
De gemeente heeft ons, als maatschappelijke organisatie, gevraagd de rol van CMK projectleider 
(Cultuureducatie Met Kwaliteit) in te vullen. Waarom? 
1. Wij zijn als organisatie lokaal betrokken en bekend 
2. Wij hebben al contact met de culturele organisaties/verenigingen 
2. Een Sociaal Makelaar is steeds bezig met het ‘matchen’ van partijen (zowel individuen als 
organisaties/ondernemingen) 
 
Een korte terugblik: 
In 2019 lanceerde gemeente Midden-Delfland het Cultuurmenu. Dit (zelf opgezette) lesprogramma in 
Cultuureducatie is in samenwerking met lokale culturele organisaties voor alle basisschoolleerlingen in onze 
gemeente samengesteld. Het Cultuurmenu valt onder het landelijke programma CMK. Hierdoor is 
ondersteuning voor o.a. de planning van de activiteiten vanuit het Kunstgebouw georganiseerd. 
 
Wat gaan wij concreet doen? 
1. Aanspreekpunt voor de organisaties/verenigingen, basisscholen en Kunstgebouw 
2. Organiseren van netwerk/kruisbestuivingsessies tussen culturele organisaties/verenigingen en scholen 
3. Ondersteuning training Cultuurcoördinator (ICC-cursus) 
4. Doorontwikkelen en opties onderzoeken voor nieuwe of vervangende invulling Cultuurmenu 
5. Inhoudelijke verantwoording van CMK aan Kunstgebouw 
 
Wij hopen natuurlijk dat alle kinderen dit schooljaar kunnen genieten van het prachtige culturele programma!  
 

Cultuurplatform Midden-Delfland  
 
Cultuurplatform Midden-Delfland heeft een concept programma ontwikkeld 
genaamd ‘Ode aan het Midden-Delfland’. Mocht je meer informatie willen 
ontvangen over het programma of hier een bijdrage willen leveren, neem dan 
contact op te nemen met Rina Visser (voorzitter) en/of Thea Arkesteijn 
(secretaris) via cultuurplatformmd@gmail.com 

 
Sportakkoord Midden-Delfland 
 

Veel organisaties uit Midden-Delfland zijn betrokken bij het Sportakkoord. 
Binnenkort volgt de eerste nieuwsbrief van de kerngroep die zich met het 
Sportakkoord bezighoudt. Er zijn allerlei ontwikkelingen aan de gang en deze 
worden graag met alle (sport)verenigingen gedeeld. We gaan o.a. een 
bijeenkomst organiseren voor penningmeesters om kennis te delen en iedereen 
op de hoogte te brengen van de (financiële) mogelijkheden en regelingen in 
deze (corona)tijd.  

 
Vacaturebank 
Zoals bekend beheren wij de vrijwilligers vacaturebank van Midden-Delfland via site: 
www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl. 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… 
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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). 

 

 
 

Een inspirerende lente gewenst! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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