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Alweer een jaar voorbij. De vrijwilligers in Maassluis
hebben veel bereikt en het hart van Maassluis laten
kloppen. Dat doet ons goed en houdt ook onze motor
draaiend. Samen met u knallen we volgend jaar graag
weer vooruit! Wij wensen u alvast een mooie start
toe; ‘proost!!’.
Om dan weer fris voor u klaar te staan, nemen wij nu
een kleine pauze. De balie van het
Vrijwilligerssteunpunt sluit van dinsdag 27 december
2016 tot maandag 9 januari 2017. Tot daarna!

Vrijwilliger? Maassluis bedankt je!
Dit jaar heeft het Vrijwilligerssteunpunt in samenwerking met Vluchtelingenwerk een bedankje
gemaakt in de vorm van een kookboek van en voor vrijwilligers uit Maassluis. Het eerste
exemplaar is uitgereikt tijdens het vrijwilligersontbijt. Een kleine impressie daarvan ziet u
hieronder. Heeft u het boekje nog niet of kent u een vrijwilliger die u heel erg blij kunt maken
met dit boekje? Dan kunt u deze afhalen bij de balie van het Vrijwilligerssteunpunt
(openingstijden: dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur)U kunt ook een mailtje sturen naar h.kerssemeijer@maassluis.nl en het
boekje per mail aanvragen (graag naam en adres vermelden). Wij wensen u veel lees- en
kookplezier toe!
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NLdoet 2017 – Doet u weer mee?
Nu de winter zijn intrede doet, is het tijd om u voor te bereiden op de klussen voor het voorjaar.
Schoonmaken, verven, opknappen of uw doelgroep een dagje verwennen, het kan allemaal.
Want dankzij NLdoet is de kans groot dat u daar aardig wat helpende handjes bij kunt krijgen.
Dé kans om klussen te klaren en in contact te komen met nieuwe vrijwilligers!
Sinds begin november werden er al bijna 2.500 klussen aangemeld via nldoet.nl. Staat uw klus er
nog niet bij? Meld hem dan snel aan bij www.nldoet.nl Doet u dit vóór 31 januari, dan kunt u
onder bepaalde voorwaarden er ook een financiële bijdrage van maximaal € 400 bij aanvragen.

Vrijwilligersbonus



Kent u een vrijwilliger die een bijstandsuitkering heeft? Dan kan hij of zij in aanmerking komen
voor een bonus. Dat kan € 250,- per huishouden per jaar opleveren. Voorwaarden zijn dat deze
persoon:
- ouder is dan 27 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
- een bijstandsuitkering heeft en een arbeidsverplichting;
- momenteel geen re-integratietraject volgt en toestemming heeft van Stroomopwaarts om
vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk mag re-integratie niet in de weg staan.
- minimaal 6 maanden vrijwilligerswerk doet;
- minimaal 8 uur vrijwilligerswerk per week doet.
- een getekende overeenkomst heeft van de organisatie waar hij/zij vrijwilligerswerk doet.
Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij het loket van de formulierenbrigade in het Stadhuis.

Winnaars landelijke ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen 2016 bekend
Op woensdag 7 december reikte staatssecretaris Van Rijn de jaarlijkse Meer dan handen
vrijwilligersprijzen 2016 uit in de Deventer Schouwburg. De gelukkige winnaars zijn:
DeBroekriem, VoedselLoket Almere en Flore Brummans van stichting Wilskracht. De
Broekriem viel dubbel in de prijzen, want deze online community voor werkzoekenden,
won ook nog de publieksprijs. De andere twee publieksprijzen gingen naar Prachtlint en
André Blaauwgeers van stichting Griendtsveenpark.

Is uw vrijwilligersorganisatie toekomstbestendig?
Maakt u deel uit van een gemotiveerde toekomstbestendige
vrijwilligersorganisatie, die weet waar hij staat en naar toe wil? Uw
vrijwilligersorganisatie neemt actief deel aan de maatschappij en zoekt de
samenwerking op. Niet omdat het van buitenaf moet, maar vanwege de
enorme kansen en mogelijkheden die het biedt.
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Lijkt dit onwerkelijk of is het een mogelijk toekomstbeeld? De Gymnastiekvereniging Maassluis,
Fighting4All, CJV Luxor en de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis zijn enkele
vrijwilligersorganisaties die u voor gingen. Zij volgden het Maatschappelijk Verantwoord
Verenigen (MVV)-traject.
In totaal volgen nu 13 organisaties het MVV-traject in Maassluis. Zij krijgen allen advies over de
uitdagingen die ze in de huidige maatschappij tegenkomen. Als u denkt dat dit misschien ook
wel iets voor uw organisatie kan zijn, dan kunt u contact opnemen met Suzanne van Reij,
s.van.reij@maassluis.nl of Hanneke Kerssemeijer h.kerssemeijer@maassluis.nl.
De gemeente kan een dergelijk MVV-traject gratis aanbieden. Aan het einde van het traject
heeft u een individueel samengesteld MVV Handboek, met daarin onder andere uw eigen MVV
Verenigingsplan, communicatiemiddelen, implementatie tools en beleidsplannen.

DELA goededoelenfonds
Het DELA goededoelenfonds nodigt mensen met een beperking uit om als vrijwilliger iets
goeds te doen voor een ander. Veel mensen met een beperking ontvangen hulp. Het DELA
goededoelenfonds draait dat om, zodat mensen met een beperking anderen kunnen
verrassen met hun kwaliteiten en talenten. DELA wil dat iedereen ervaart dat hij of zij
meedoet en ertoe doet; ‘we zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig’. Lees meer op:
https://www.delafonds.nl. Daar kun je ook voorbeeldprojecten bekijken.

Gezocht: initiatieven voor vluchtelingen
Zet u zich met uw initiatief in voor de ondersteuning en integratie van
vluchtelingen? Dan is nu het moment om een extra steuntje in de rug
aan te vragen.
De komende maanden besteedt het OranjeFonds extra aandacht aan
initiatieven die gericht zijn op vluchtelingen. Bijvoorbeeld initiatieven die vluchtelingen
ondersteunen in hun taalverwerving, bij hun ontwikkeling of in het vinden en doen van
(vrijwilligers)werk. Ook projecten waarin vluchtelingen verbonden worden aan hun
buurtgenoten komen in aanmerking.
Heeft u steun nodig bij de start, doorontwikkeling of uitbreiding van een dergelijk initiatief?
Dien dan uw aanvraag in vóór 1 februari 2017.

Vrijwillig Dichtbij
Lokaal Samenwerken is actueler dan ooit; decentralisaties maken dat er meer en complexere
zorgvragen bij vrijwilligersorganisaties komen. Daarom werken 14 vrijwilligersorganisaties met
Vereniging NOV en met het ministerie van VWS samen in het programma Vrijwillig Dichtbij.
Vrijwillig Dichtbij wil allereerst vrijwilligers ondersteunen door de lokale afdelingen te
versterken. Wat we nog meer doen? Kijk naar Vrijwillig Dichtbij in beeld.

Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers in de bibliotheeksector
samenwerken?
In de longread ‘Vrijwilliger en beroepskracht samen ‘in the spotlight’’ geeft Cubiss een leidraad
voor wie zoekende is in het grijze gebied tussen betaalde en onbetaalde medewerkers.
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Agenda
10 en 11 mrt

NLdoet

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

4

