3e 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
ODE aan Midden-Delfand
van april t/m oktober een
heel divers cultureel
programma
Repair Café Schipluiden
Vrijdag 26 augustus en 30
september
van 19 - 22 uur
Locatie de Dorpshoeve
Schipluiden

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

Repair Café Den Hoorn
Zaterdag 10 september
van 13 - 16 uur
Loctie van Ovo-labs
Den Hoorn
Bijeenkomst
kerngroep Sportakkoord
Maandag 19 september
19.30 - 21 uur

ODE aan Midden-Delfland 2022
Ode aan Midden-Delfland beleeft in 2022 zijn tweede editie.
Cultuurorganisaties, kunstenaars, bewoners en bezoekers brengen een
ode aan het bijzondere gebied Midden-Delfland. Een ode, omdat deze
regio met zijn waardevolle cultuurlandschap en vitale dorpen dit
verdient. Een ode omdat kunst verwondert, anders laat kijken en helpt
om betekenis te geven aan landschap en identiteit.
Heb je zin en tijd om hier een bijdrage aan te leveren? Mail dan met de
organisatie via info@odeaanmiddendelfland.nl.

Repair Café Schipluiden
Elke laatste vrijdag van de maand is er een Repair Café in Schipluiden
(locatie de Dorpshoeve). Ben je handig en wil je iets nuttigs doen?
Neem dan gerust eens een kijkje op de website van het Repaircafé.

Repair Café Den Hoorn
Op zaterdag 10 september is er weer een Repair Café in Den Hoorn
(locatie van Ovo - labs). Vrijwilligers mogen zich melden via de website
van het Repair Café.

Sportakkoord Midden-Delfand
De kerngroep Sportakkoord Midden-Delfland heeft al mooie sportieve
projecten kunnen steunen en realiseren. Hier zijn wij erg blij mee. Hoe
meer beweging, hoe beter! Hieronder kun je lezen wat er al
gerealiseerd is:
1. Een website waarop alle sport- en beweegaanbieders vermeld staan;
2. De MQ scan voor de basisscholen om de motorische vaardigheden van kinderen te meten en
te monitoren;
3. De sportief Midden-Delfland Week;
4. De Fittest voor 60-75 jarigen;
5. Het Beweegpad van CBS de Ark;
6. De avond4daagse in Maasland;
Heb je een idee of ken je iemand die een goed idee heeft wat in aanmerking komt voor een
bijdrage uit het Sportakkoord? Neem dan contact op via info@sportiefmiddendelfland.nl.

Rabobank ClubSupport
Wist je dat de Rabobank zich ook inzet voor verenigingen en
stichtingen? Dit doen ze o.a. door (online) workshops aan te bieden. Lees in hun magazine hoe
ze dit doen.

Fietslessen voor volwassenen
In Den Hoorn worden in de maanden juni en (een deel van) juli
fietslessen voor volwassenen gegeven. Hier is een ervaren docent bij
betrokken en ook helpen vrijwilligers hierbij mee. Ken je misschien
iemand die zin en tijd heeft om dinsdag 5 of donderdag 7 juli mee te
helpen van 10-11 uur? Via Sandra van der Meer kun je je aanmelden,
s.vandermeer@swmd.nl.

Apps voor verenigingen en stichtingen waarmee vrijwilligers
zichzelf kunnen inroosteren:

Eenvoudig vrijwilligers werven voor jouw club - Taakie
Vrijwilligers rooster app (inzetrooster.nl)
Vrijwilligersrooster maken | TopRooster
Online zelfroosteren, vrijwilligersrooster, online rooster, werkrooster - Het Rooster
Er zijn er nog meer, dit is een greep uit het aanbod.

Webinair aanstellen vertrouwenspersoon
Op 7 september organiseert NOV een webinair over het aanstellen van
een vertouwenspersoon. Met het aanstellen van een Vertrouwens
Contact Persoon (VCP) heb je als vrijwilligersorganisatie een eerste aanspreekpunt voor
meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Wil je hier meer over te weten komen, geef je dan
op via bijgevoegde link.

Vacaturebank vrijwilligerswerk
Zoals bekend beheren wij de vrijwilligers vacaturebank van MiddenDelfland. Mocht je hier een vrijwilligersvacature 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.

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie toe!
In de maanden juli en augustus kunt u ons gewoon bereiken
via j.vanbeek@swmd.nl of telefonisch via 06-135 590 22

Facebook

Twitter

Instagram

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 info@swmd.nl toe aan uw adresboek.

