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Oproep vrijwilligerstalent
Heeft u een talent en wilt u dit graag delen met andere vrijwilligers? Het Vrijwilligerssteunpunt
heeft de mogelijkheid om vrijwilligerscolleges te organiseren. U kunt dan uw talent delen met
andere vrijwilligers. Weet u iets dat ook interessant kan zijn voor andere vrijwilligers? Laat het
dan weten aan Hanneke Kerssemeijer, h.kerssemeijer@maassluis.nl.

NLdoet 2017 – Doet u weer mee?
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.







Oranje Fonds Collecte 2017
De inschrijving voor de Oranje Fonds Collecte is weer gestart! De collecte vindt plaats van 6 t/m
10 juni 2017. Gemiddeld houdt een organisatie minimaal € 400,= over aan de collecte. Vrij te
besteden geld aan uw eigen activiteiten! Daarnaast is de collecte een perfecte gelegenheid om
uw organisatie meer bekend te maken in de buurt.
Het Oranje Fonds regelt alle collectevergunningen en de benodigde materialen. U trommelt
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ongeveer 10 vrijwilligers op om te collecteren in een door u gekozen collectegebied. De helft
van de opbrengst is voor uw organisatie, vrij te besteden. De andere helft besteedt het Oranje
Fonds aan sociale organisaties in uw provincie. Zo wordt elke opgehaalde Euro 100% besteed
aan sociale initiatieven in uw omgeving.
De collectevergunning voor Maassluis is afgegeven voor 6 tot 10 juni 2017.


Werken met jongere vrijwilligers
Vanaf 1 februari starten 15.000 jongeren in Nederland met het scholenprogramma van Young
Impact. Zij gaan zich met behulp van dit programma inzetten voor een maatschappelijk thema
dat hen aan het hart gaat. Young Impact verwacht zo meer dan 20.000 jongeren te bereiken.
Dit biedt een grote kans voor vrijwilligersorganisaties en -verenigingen in het hele land om met
deze doelgroep jongeren tot 25 jaar in contact te komen. Plaats direct een oproep waarin u uw
vrijwilligersproject presenteert.

Programma Burgerinitiatieven Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Met de start van het nieuwe jaar is ook het programma voor burgerinitiatieven weer geopend.
Groepjes burgers kunnen maximaal € 10.000,- aanvragen om mooie initiatieven op te zetten in
hun wijk. Een stichting of vereniging is niet nodig. Elk initiatief dat met de inzet van vrijwilligers
voor langere periode een bijdrage levert aan de samenleving, is welkom.
Het programma ‘Uw initiatief’ is open tot 1 april 2017. Daarna worden er vijf initiatieven
geselecteerd die een donatie ontvangen. Via een aangepast aanvraagformulier kan er
gemakkelijk een aanvraag worden ingediend.

Symposium De meerwaarde van de oudere vrijwilliger
Op verzoek van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS heeft de Rotterdam School of
Management een onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk
door ouderen. Het symposium gaat over de uitkomsten van dit onderzoek.
Over het algemeen wordt vrijwilligerswerk door ouderen positief gewaardeerd, maar ook
wordt het gezien als ‘second best’: als je je vaardigheden niet meer betaald mag inzetten,
dan maar zo. Hoe dan ook, in het vrijwilligerswerk spelen mensen van boven de 45 jaar een
belangrijke rol. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor de toegevoegde waarde van
ouderen in het vrijwilligerswerk. Kunnen zij sommige taken beter verrichten dan ande ren of
juist niet?
Het symposium vindt plaats bij Engels Meeting & Conference, Rotterdam (direct naast
Rotterdam CS) op vrijdagmiddag 10 februari 2017, aanvang 13.00 uur en eindtijd 17.00 uur.

Het belang van vrijwilligerswerk gefilmd
Tijdens het Gratis Goud Festival zijn er filmpjes gemaakt waarin 9 ‘cracks’ vertellen over het
belang van Vrijwilligerswerk.
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Vrijwilliger neemt plek Donald Trump in tijdens grote repetitie inauguratie
Tijdens de generale repetitie van de inauguratie van Donald Trump speelden vrijwilligers de
hoofdrol. De Amerikaanse sergeant Greg Lowery, die zanger is van een muziekgroep van het
leger, mocht de rol van Trump spelen. Lowery heeft precies dezelfde lengte als Trump, zodat
microfoons alvast op de juiste hoogte konden worden ingesteld, stukjes tape op de vloer
konden worden geplakt zodat iedereen wist waar ze moesten staan.

Maassluis nieuws
 Myosotis is door de ING genomineerd voor een van de vijf geldprijzen in de provincie ZuidHolland. De organisatie met de meeste stemmen wint een bedrag van € 5000. Op 18
februari is de prijsuitreiking van deze actie ‘Help Nederland vooruit’.
 Tennisvereniging Evergreen heeft de afgelopen maanden met Maatschappelijk Verantwoord
Verenigen Nederland (MVV) een verenigingsplan ontwikkeld en gaat met haar kansen aan
de slag.
 De dertienjarige Maaike ’t Hart heeft zeker 4100,- opgehaald voor Fight Cancer van KWF
Kankerbestrijding op 15 januari jl. Ze zwom daarvoor 10 kilometer in zwembad Dol-fijn
tegen olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Wat een prestatie!
 Kevin Dadgarporian (judo), Nanco Krijthe (judo) Elvira Hensums (motorsport) zijn
genomineerd voor sporttalent van het jaar. De sportploegen die zijn genomineerd zijn:
Excelsior Maassluis 1, MTC Bequick Dames 1 en Mahorokan Heren Senioren. Vrijdag 3
februari horen zij wie er heeft gewonnen.
 Bij de Maassluise Harmonie is en blijft het gezellig! Drie jubilarissen werden 9 januari jl.
gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. Mirjam van Dalen-Gerdes, Wim van Velzen en Arieke
van der Linden gefeliciteerd!

Meezingspektakel
Vrijdag 4 augustus 2017 is de avond van het Meezingspektakel Maassluis. Het podium blijft
staan op zaterdag 5 en zondag 6 augustus. Heb je een idee voor een leuk
programma? Zang, dans, toneel, muziek, acrobatiek, noem maar op. Bel naar Hans de Jong (0626128302) of mail: hdejong@kabelfoon.nl.

Agenda
3 feb
10 en 11 mrt
8, 15 en 22 mrt
6 apr

Maassluis Sportgala
NLdoet
Cursus levensreddende handelingen
Cursus fondsenwerving

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