4e kwartaal 2021

Bekijk de webversie

Voor wie en door wie?
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Vrijwilligerswerk MiddenDelfland (als onderdeel van SWMD) 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).

CONTACTGEGEVENS
Judith van Beek
Sociaal Makelaar
06–135 590 22
j.vanbeek@swmd.nl

AGENDA
Repair Café Den Hoorn
20 november
van 10-16 uur
Nationale Vrijwilligersdag
7 december

www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl
Twitter: @VrijwilligersMD
Facebook: Welzijn Midden-Delfland
Instagram: welzijn_md

WEGGOOIEN? MOOI NIET!
Repair Cafés zijn gratis ontmoetingsplekken waar het allemaal draait
om het samen repareren van spullen. Op de plek van het Repair Café
zijn gereedschappen en materialen aanwezig. Reparaties van kleding,
meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed enz. Er zijn ook expert vrijwilligers met
vaardigheden op diverse gebieden. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het
Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren.
Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie
van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over
repareren en klussen ter inzage liggen. Repair Café Den Hoorn start op zaterdag 20
november van 13-16 uur en zal iedere maand een bijeenkomst organiseren op locatie van Ovolabs in Den Hoorn.

WIE VERDIENT EEN EXTRA COMPLIMENT?
Ieder jaar, op 7 december, vindt de Nationale Vrijwilligersdag plaats.
Deze dag staat in het teken van de vrijwilliger. Een uitgelezen kans om
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dat kan met een cadeautje, een
uitstapje of een kaartje met een compliment. Deze dag is ingesteld om
aandacht te vragen voor al die vrijwilligers en andere actieve burgers die zich onbetaald inzetten
voor andere mensen of goede doelen.
Wie vinden jullie dat een extra compliment verdient? Laat het ons voor 1 december weten!
Dan zetten wij diegene eens extra in het zonnetje.

SPORTAKKOORD MIDDEN-DELFLAND
Veel organisaties uit Midden-Delfland zijn betrokken bij het
Sportakkoord. Er zijn mooie ontwikkelingen gaande en deze delen we
graag met alle (sport)verenigingen. Wil je meer informatie over het
Sportakkoord? Neem dan gerust contact met ons op. De organisatie
van de volgende initiatieven is al gestart: een bijeenkomst voor penningmeesters om kennis
te delen en iedereen op de hoogte te brengen van de (financiële) mogelijkheden en regelingen
in deze (corona)tijd, er is een website in de maak waarin alle sport en beweegactiviteiten
zichtbaar zijn, de basisscholen gaan werken met de MQ-scan, er komt in 2022 een Fittest voor
senioren en een workshop voor trainers over omgaan met moeilijk gedrag.
Heb je een idee voor een activiteit en wil je graag weten of dit uitgevoerd kan worden? Geef dit
dan gerust aan ons door en wie weet kunnen we er samen mee aan de slag!
Op 10 januari komt de kerngroep weer bijeen om alle projecten en ideën door te spreken en uit
te gaan voeren. Benieuwd naar de acties? Neem gerust contact met ons op!

OPROEP: SPEURTOCHT NAAR VRIJWILLIGERS !
De meeste vrijwilligersorganisaties zoeken regelmatig nieuwe
vrijwilligers. Hoe vinden we de juiste persoon voor de juiste functie? Wij
gaan een speurtocht naar vrijwilligers organiseren en dit doen wij
graag samen met jullie! Als veel (vrijwilligers)organisaties meedoen, is
de kans groot dat de juiste vrijwilliger bij de juiste organisatie terecht
komt. Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met ons op.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN
Helaas zijn er nog steeds studenten/leerlingen die niet beschikken over
een eigen laptop. En er moet weer volop thuis gewerkt worden aan
opdrachten. Niet iedereen heeft voldoende middelen om een laptop aan
te schaffen. Dus zijn wij (weer) op zoek naar laptops. Wie-O-Wie heeft er een (paar) over? Laat
het ons gerust weten. Wij hebben contact met PC Maasland. Zij nemen je laptop in, maken
hem leeg en zorgen ervoor dat ze gratis uitgereikt worden aan leerlingen die dit nodig hebben.
Laat je inspireren via www.pcmaasland.com/gratislaptop/

REGELING GRATIS VOG
Vrijwilligers kunnen een VOG gratis aanvragen als hun organisatie zich
voor deze regeling heeft aangemeld. De regeling voor een gratis VOG
staat open voor alle organisaties. Het maakt dus niet uit of het gaat
om een school, zorginstelling of sportvereniging. De enige voorwaarde
is dat je als organisatie ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
Actief preventiebeleid
Organisaties die zich aanmelden voor de gratis VOG regeling moeten voldoende aandacht
besteden aan het risico op grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Daarvoor moet een
organisatie actief een preventiebeleid voeren: veiligheidsmaatregelen om ongewenst gedrag te
voorkomen. Het is dus nog steeds vereist dat jouw organisatie een plan heeft waarin de regels
en richtlijnen staan over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen afspraken staan over een
vertrouwenspersoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers (waaronder de VOG) en de
gedragsregels binnen uw organisatie. Organisaties kunnen zich via de gratis VOG
website aanmelden. Neem contact met ons op als hier vragen over zijn. Wij helpen je graag
verder.

Vacaturebank vrijwilligerswerk
Zoals bekend beheren wij de vrijwilligers vacaturebank van Midden-Delfland. 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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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u j.vanbeek@swmd.nl toe aan uw adresboek.

