April 2019

NIEUWSBRIEF
NLdoet: wat een geweldige vrijwillige inzet

4 april: extra ALV

Het Oranje Fonds organiseerde op 15
en 16 maart 2019, samen met duizenden organisaties in het land, weer
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie
van Nederland.

Op donderdag 4 april om 19.30 uur is
er een extra ledenvergadering van het
Vrijwilligershuis/SSKW. Vorige week is
de beleidsnotitie Vrijwillige inzet in de
gemeenteraaad vastgesteld. Het is tijd
om de huidige situatie te bespreken.

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een
dagje de handen uit de mouwen te steken. Uiteraard deden de medewerkers
van het Vrijwilligershuis volop mee.
Samen met scholieren hebben ze de
handen uit de mouwen gestoken om
de bewoners van het Polderwiel een
geweldige dag te bezorgen. De kinderkledingbeurs van speel-o-theek Pip &
Zo is ook weer helemaal opgeruimd.

- welke minimale ondersteuning hebben vrijwilligersorganisaties nodig?
- als de financiële middelen vanuit de
overheden beperkt worden, welk aanbod moeten we dan minimaal overeind houden
- hoe organiseren we de toekomst?
Denk mee! Aanmelden wordt op prijs
gesteld.

Goed geregeld bij Yulius!
Yulius is een van de eerste GGZ- instellingen die dit keurmerk heeft aangevraagd en met een zeer goed resultaat
heeft behaald.

Links Nancy van Driel, rechts Pamela v/d Kruk

Op 22 februari jl. ontving Nancy van
Driel, coördinator vrijwilligerswerk
van Yulius, uit handen van directeur
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
Pamela vd Kruk, het NOV-keurmerk
‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’. Dit
is een landelijk keurmerk dat wordt
toegekend door de ‘Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk’ (NOV)
aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun
vrijwilligersbeleid voldoen aan door
NOV gestelde kwaliteitscriteria.

Met dit keurmerk wil het NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te
werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties
die het keurmerk krijgen, kunnen op
een objectieve manier laten zien dat
zij het vrijwilligerswerk succesvol en
aantrekkelijk hebben georganiseerd.
Vrijwilligers weten dat ze binnen die
organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met
succes in te zetten.
Voor donateurs, sponsoren, samenwerkingspartners, maar ook voor
toekomstige gasten en/of nieuwe vrijwilligers is het zinvol te weten dat de
organisatie haar vrijwillige inzet goed
heeft geregeld.

Trots
Nancy van Driel is trots op het certificaat. En terecht! ‘Vrijwilligers zijn een
heel belangrijke groep binnen de organisatie geworden en met dit keurmerk
op zak kan Yulius nog veel meer werken aan verdieping en deskundigheid
op het gebied van vrijwilligerswerk en
inzet van de eigen ervaring. Een mooie
opdracht voor de komende jaren, waar
ik met veel plezier aan zal werken.’
Ook Goed Geregeld?
Wil je meer weten over dit keurmerk?
Overweeg je om ook het ‘Goed Geregeld’-traject te starten voor je organisatie? Medewerkers van het Vrijwilligershuis geven graag advies en denken
mee.
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Nieuws uit Zwijndrecht
Platform vrijwilligerswerk

Uitbreiding regeling
gratis VOG

Een afvaardiging van vrijwilligersorganisaties komt in Zwijndrecht een
aantal keren per jaar bij elkaar om
onderwerpen te bespreken die alle
vrijwilligers in Zwijndrecht aangaan.

Vanaf nu kunnen nog meer organisaties die met vrijwilligers werken, deelnemen aan de Regeling Gratis VOG.
Voorbeelden zijn VOF’s en eenmanszaken.

Aanleiding was de VrijwilligersPas
die het Vrijwilligershuis uitgeeft. Ook
voor de periode juli 2019 – juli 2020
wordt de VrijwilligersPas weer uitgegeven. Ook de Zwijndrechtse organisaties ontvangen binnenkort meer
informatie. Voor details, mail naar
contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl of informeer bij Diverz.
De bijeenkomsten in 2018 over de
VrijwilligersPas hebben geleid tot
een groter aanbod in Zwijndrecht.
Stickers op de deuren van de aanbieders en aandacht voor de houders
van de pas met een kleine beurs.
Er is vervolgens aandacht uitgegaan
naar andere onderwerpen. Er is bijvoorbeeld gesproken over wetge-

ving en regelingen voor vrijwilligers,
waaronder vergoedingen en verzekeringen. Afstemming van initiatieven krijgt steeds meer aandacht. De
belangstelling hiervoor heeft geresulteerd in het Platform Vrijwilligers
Zwijndrecht.

Heb je belangstelling om deel te nemen aan het Platform voor vrijwilligers in Zwijndrecht, laat het ons weten.
Heb je een Zwijndrechts nieuwtje over
vrijwilligerswerk of initiatieven?
Neem dan contact op met
Ellen van ’t Zelfde:
ellen@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl

Gratis trainingen voor vrijwilligers
De volgende trainingen staan voor
de komende maanden gepland. Aanmelden kan via de website van het
Vrijwilligershuis. Bellen of mailen kan
natuurlijk ook.
3 Basiswetten voor besturen
9 april, 19.00-22.00 uur
Vrijwilligershuis, Spuiweg 93
Een licht verstandelijke beperking
hoe herken ik het?
11 april, 19.00-21.30 uur
De Admiraal, Admiraalsplein 168
Basistraining voor taalvrijwilligers
15 april, 10.00-12.30 uur
Koloriet, J. Marisstraat 70

Verdiepingscursus gesprekken voeren
bij eenzaamheid
16 april, 13.30-16.45 uur
Dienst Gezondheid en Jeugd
Karel Lotsyweg 40
Persoonlijke effectiviteit
17 april, 09.00 - 12.00 uur
De Admiraal, Admiraalsplein 168

Ideeën voor trainingen of workshops
Zou je graag meer over een onderwerp
willen weten of een training of workshop willen doen, maar zit deze (nog)
niet in het aanbod? Laat het weten via
contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl

Het doel deze regeling is bijdragen aan
veiligheid binnen vrijwilligersorganisaties en het hele vrijwilligerswerk. Zoveel mogelijk organisaties moeten zich
daarom kunnen aanmelden voor de
regeling. In de regeling was echter de
voorwaarde opgenomen dat de organisatie rechtspersoonlijkheid en volledige rechtsbevoegdheid moest bezitten.
Hierdoor vielen kleinere organisaties,
zoals eenmanszaken of VOF’s, buiten
het bereik van deze regeling.
Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),
Hugo de Jonge, besloten deze voorwaarde te schrappen. Dit betekent
dat ook organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, waarbinnen vrijwilligers
met kwetsbare personen werken, kunnen worden toegelaten tot de regeling.
Natuurlijk altijd onder voorwaarde dat
zij een actief en gedegen preventie- en
integriteitsbeleid toepassen en ook
verder voldoen aan de regeling. Meld
je organisatie aan op www.gratisvog.
nl. Daar helpen ze je gratis bij je aanmelding.

Volg ons via sociale media
Wij zijn uiteraard ook actief op sociale
media. Volg onze Facebookpagina en
ons twitterkanaal.
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