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Doe je mee met het gezelligste wandelevenement in Maassluis?
De vrijwilligers van de Stichting Outdoor Sport Promotion zorgen ervoor
dat ook dit jaar weer de Avondvierdaagse kan worden gelopen. Voor de
periode 29 mei t/m 1 juni 2017 zoeken zij naar een aantal enthousiaste
verkeersregelaars of vrijwilligers die hand en spandiensten willen
verrichten.
Weet je zelf hoe leuk het is om mee te lopen met de Avondvierdaagse en gun je dat anderen
ook? Meld je dan aan voor een avond (2,5 uur) of meerdere avonden. Samen met jou gaan we
er dan weer een sportief en gezellig evenement van maken op maandag 29 mei, dinsdag 30 mei,
woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2017. Zin gekregen om mee te doen? Neem contact op
met Arnold Peek, 06-51215496, peekarnold@kpnmail.nl.

Samenwerken met klanten Stroomopwaarts
Het Vrijwilligerssteunpunt zet vrijwillige coaches in om klanten van Stroomopwaarts te
begeleiden naar vrijwilligerswerk. Heeft u binnen uw organisatie plek voor statushouders en/of
mensen die (nu nog) ver van de arbeidsmarkt staan? Dan horen we dat graag!
U kunt contact opnemen met Hanneke Kerssemeijer, h.kerssemeijer@maassluis.nl of (010)
5931556. Wie weet is dit een mooie manier om nieuwe vrijwilligers te werven.
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Ben jij die verrassende fotograaf?
De Week van de Cultuur (10 t/m 18 juni) organiseert weer een fotowedstrijd, met thema ‘Kunst

en Cultuur in Maassluis’. Heb je een foto die past bij dit thema? Stuur hem dan uiterlijk 14 mei
a.s. naar jan@buijsse.eu. Graag in jpg-format en minimaal 1 MB.
Een deskundige jury, burgemeester Edo Haan, fotograaf Peter Farla en
galeriehouder Ritsert Vooijs, zal drie foto’s selecteren die het meest boeien of op
originele wijze kunst/cultuur in Maassluis in beeld brengen. Doe mee en maak kans
op één van de drie leuke prijzen!
De uitreiking is tijdens het slotconcert van de Week van de Cultuur op 18 juni a.s.

Naar de workshop fondsenwerving geweest?
Bent u naar de workshop geweest en vindt u het fijn als de financieel deskundige van het
Vrijwilligerssteunpunt, de heer Peerenboom, u nog tips geeft over uw aanvraag? Het
Vrijwilligerssteunpunt biedt u de mogelijkheid om een gratis adviesgesprek te voeren.
Maak een afspraak via: h.kerssemeijer@maassluis.nl, (010) 5931556. Ook als u niet geweest
bent is een gratis adviesgesprek mogelijk.

Rabobank zet in op samenwerking met sportclubs
De Rabobank heeft een nieuwe sponsorstrategie. De bank focust op het
opbouwen van partnerships tussen de lokale Rabobanken en de plaatselijke
verenigingen op het gebied van sport en cultuur.
Voor wat betreft de sport is Rabobank Partner van de Nederlandse Sport en
gaat de bank de komende vier jaar nauwer samenwerken met NOC*NSF,
Team NL en de meer dan 25 deelnemende sportbonden. Het resultaat van
deze trajecten is: nog meer sportclubs die goed georganiseerd zijn en naast
de sportieve doelen nog beter kunnen inspelen op de behoeften van hun achterban, de wijk en
de maatschappelijk uitdagingen die leven in de omgeving van de club.

Tips voor jongerenmarketing
Ruim twee miljoen Nederlanders zijn tussen de 10 en 20 jaar. Dat is bijna 12 procent van de
gehele Nederlandse bevolking. Maar hoe bereik je deze groep jongeren? Zij verwachten dat
merken hun best doen voor hén. Millennials hunkeren naar authenticiteit, beleving en een
intense ‘customer experience‘. Ze doen en denken graag mee met verschillende activiteiten. Dus
creëer momenten waarop je hen intensief kunt betrekken bij jouw ‘merk’. Hun interesses gaan
uit naar entertainment, nieuwe technologieën en sport. ‘Helden’ zijn met name vloggers en
komedianten. Ze houden van grappige verhalen, maar wel kort en origineel.

Wat mag je vrijwilligers vragen als ze starten?
Mag je een kopie van het paspoort maken? Mag je het BSN noteren?
Het Burger Service Nummer (BSN) is ieders persoonlijke nummer voor contact met de
overheid. Alle overheidsorganisaties maken gebruik van het BSN als dat voor de uitvoering
van hun taak nodig is. Andere instanties buiten de overheid mogen het BSN alleen
gebruiken als dit in de wet bepaald is, en alleen voor het doel dat in de wet omschreven
staat. Een zorgverlener zoals het ziekenhuis, tandarts of huisarts zijn verplicht het BSN te
gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Ook de
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Belastingdienst en banken gebruiken het BSN omdat dit in de Wet inzake Rijksbelastingen
staat.
Voor het legitimeren is het vaak genoeg als mensen hun identiteitsbewijs, zoals hun paspoort
of identiteitskaart, laten zien. De organisatie kan na het tonen eventueel noteren om welk
identiteitsbewijs het ging en het nummer hiervan. Een organisatie mag alleen een kopie of scan
maken van iemands identiteitsbewijs als dit in de wet bepaald is.

Van harte gefeliciteerd met uw lintje!
Bij de algemene decoratieverlening 2017 op woensdag 26 april 2017 hebben 15 inwoners van
Maassluis een Koninklijke onderscheiding ontvangen:
Fatma Ates, Tekin Ates, Peter Bernardt, Metin Çift, Cornelis van Dalen, Hetty van DijkeBahlmann, Mart van der Gaag, Gerard Groenewegen, Mia van Haaren-Boin, Corrie KeijzerDijkshoorn, Jaap Poldervaart, Loura Raamsdonk-Bimmel, Wim van der Schee, Annie
Vreugdenhil-Van der Kleijn en Cecilia Wubbels-Polman van harte gefeliciteerd met deze
bijzonder onderscheiding!

Agenda
8, 17, 24 en 31 mei
11 mei

Cursus vrijwillige coaches
MVV oké bijeenkomst

Volg het Vrijwilligerssteunpunt op: http://twitter.com/vrijwilligerMSL
of www.facebook.com/pages/Vrijwilligerssteunpunt-Maassluis/490997701041079
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