1e kwartaal 2022

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
12 februari
van 13 - 16 uur
Pr. Beatrixstraat 1
Den Hoorn
Voedselbank actie
18 & 19 februari
Albert Heijn Maasland

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

NLdoet
11 & 12 maart
Bijeenkomst
kerngroep Sportakkoord
14 maart
Cultuurcafé
6 april

Voedselbank actie - help jij ook mee?
Helaas zijn steeds meer mensen afhankelijk van de Voedselbank.
Daarom is er op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari weer een actie voor
de Voedselbank Maassluis. Bij Albert Heijn in Maasland kan het winkelend publiek houdbare
producten kopen en deze ter plekke doneren aan de Voedselbank. Deze actie wordt
georganiseerd door de Stichting Klein maar Dapper, Sport en Spel Maasland, Buurtpreventie
Maasland en SWMD. Wil je ook als vrijwilliger meehelpen? Dat kan! Neem gerust contact op
met Kees van der Vaart via cmvaart@gmail.com.

NLdoet - doe jij ook mee?
Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote
vrijwilligersactie. NLdoet zet de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en
activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om
een dag vrijwilligerswerk te doen en zo het verschil te maken. NLdoet
vindt dit jaar plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart. Heb jij je klus al
aangemeld? Leuk als heel Midden-Delfland straks in het teken staat
van klussen!

Sportief 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 elkaar te leren kennen, er is een website (Sportief Midden-Delfland) in de maak,
waarin alle sport en beweegactiviteiten zichtbaar zijn, de basisscholen gaan werken met de MQscan, een Fittest voor senioren, een workshop voor trainers over omgaan met moeilijk
gedrag. En we organiseren van 14-20 mei een week Sportief Midden-Delfland. Meer
informatie volgt z.s.m.
Heb je zelf een idee voor een project en kun je wel een financiële bijdrage gebruiken? Neem
gerust contact met ons op! De kerngroep komt elke 2 maanden bij elkaar om alle projecten en
ideën door te spreken. De eerstvolgende bijeenkomst is op 14 maart a.s.

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.

SESAM Academy helpt!
Het besturen van een vereniging of stichting is een mooie uitdaging.
Wat doe je aan een vergrijzend ledenbestand? Hoe verwerf je meer
inkomsten? Via fondsen? Subsidies misschien? Een donateursbeleid?
Lastig zijn vragen als: wat willen we met onze organisatie? Hoe ziet de
club er over 5 jaar uit? Hoe kunnen we onze vaardigheden
ontwikkelen? Een vergadertraining? Hoe ontwerpen we een
communicatieplan? Kunnen we onze marketingvaardigheden
verbeteren? Hoe werven we vrijwilligers of medewerkers?
Daarnaast is er steeds meer aandacht voor ongewenst gedrag. Pestgedrag: wat doe je
daaraan? Ongewenste intimiteiten? Moeten we een vertrouwenspersoon aanstellen? Wat
moeten we met allerlei wettelijke regelingen? De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen
(WBTR) bijvoorbeeld? Of de privacywetgeving (AVG)? Hoe zit het met onze persoonlijke
aansprakelijkheid?
Gelukkig is er een organisatie die jouw club kan helpen. SESAM wil vrijwilligersorganisaties en
sociale ondernemingen graag met professioneel advies terzijde staan. Ervaren en deskundige
adviseurs stellen hun kennis gratis ter beschikking. Je betaalt alleen een geringe vergoeding
voor de overhead. Meer informatie kun je vinden op de website.

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.

