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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 Doet u dit vóór 31 januari, dan kunt u onder
bepaalde voorwaarden er ook een financiële bijdrage van maximaal
€ 400 bij aanvragen.



Sportimpuls 2017
Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf nu bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen
voor de Sportimpuls 2017. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld:
Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage
inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 23 februari 2017, 14.00 uur.
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Nieuws Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Het Fonds begint het jaar wederom met het programma voor
burgerinitiatieven. Groepjes burgers, zonder stichting of vereniging,
kunnen tot 1 april 2017 een aanvraag indienen. Ook jongeren met
goede ideeën zijn van harte welkom. Zij kunnen het hele jaar door
maximaal € 2.000,= aanvragen via het programma ‘Jouw idee’.

Vrijwilligerswerk in verkiezingsprogramma’s
Alle politieke partijen hebben hun (voorlopige) verkiezingsprogramma’s voor de Tweede
Kamerverkiezing van 2017 gepresenteerd. Uit het overzicht van Sociaal Werk Nederland blijkt:
dat het CDA een maatschappelijke dienstplicht wil invoeren voor alle jongeren. Jongeren
kunnen deze dan gaan vervullen bij defensie, politie, de zorg of andere maatschappelijke
organisaties. Ook de ChristenUnie is voorstander voor een maatschappelijke dienstplicht voor
iedereen die 18 wordt. GroenLinks en de SP vinden dat de verplichting om vrijwilligerswerk te
doen als tegenprestatie voor het verkrijgen van een uitkering moet worden afgeschaft.
Het CDA haalt het oude idee van vrijstelling van sollicitatieplicht weer van stal. In dit geval voor
langdurig werkloze 60-plussers die substantieel en structureel zich als vrijwilliger inzetten dan
wel als mantelzorger.
Zowel GroenLinks als het CDA pleiten voor een verruiming van de vrijwilligersvergoeding.
GroenLinks wil de onbelaste vergoeding verhogen. Het CDA pleit voor een versoepeling van de
regels met betrekking tot deze vergoeding.

Inspiratiegids Lokaal beleid Kunst en Cultuur
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft een gids
uitgebracht over preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociale
domein. En dus ook over vrijwilligerswerk op dat vlak.
Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en
kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en
cultuur op hun beleidsterrein, zoals zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid.
De kern van deze gids gaat over de vragen: Hoe haal je de vraag op uit de samenleving?
Hoe geef je mensen met een zorgvraag zelfregie en verbreed je hun netwerken? Hoe
vergroot je de kansen van burgers om te participeren in de samenleving? Hoe vergroot je
de betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente?

Europees solidariteitskorps
Op 7 december lanceerde de Europese Commissie het EU
Solidartiteitskorps. Voor het korps kunnen jongeren tot 30
jaar zich aanmelden om 2 tot 12 maanden te helpen bij
sociale projecten in het buitenland.
Binnen een paar dagen meldden zich 10.000 jongeren aan,
waaronder ruim 600 Nederlandse jongeren.
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Regeling Gratis VOG verlengd tot 1 januari 2020
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om de Regeling Gratis VOG onder
dezelfde voorwaarden te verlengen tot 1 januari 2020. De regeling zou 1 januari 2017
aflopen, maar is nu dus verlengd. In 2017 blijven Vereniging NOV en NOC*NSF
contactpunten voor organisaties die willen deelnemen aan de regeling. De regeling is voo r
(vrijwilligers van) vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen en/of mensen met
een verstandelijke beperking. Ondanks herhaaldelijk aandringen van een groeiende groep
gemeenten en Vereniging NOV heeft staatssecretaris Dijkhoff niet besloten om het aantal
doelgroepen uit te breiden of om de prijsverhoging voor de VOG voor
vrijwilligersorganisaties terug te draaien.

Wat is uw behoefte aan opleidingen?
Het Overleg Opleidingen Filantropie (filantropie=alle vrijwillige private bijdragen die ten goede
komen aan het algemeen nut) start een groot onderzoek naar de behoefte aan
kennisontwikkeling en opleidingen in de filantropie. Dit onderzoek heeft tot doel beter zicht te
krijgen op:
 de mate waarin mensen, die actief zijn binnen filantropische organisaties, zich
voldoende toegerust achten hun werkzaamheden vakbekwaam te verrichten
 welke kennis- en opleidingswensen er leven om de persoonlijke vakbekwaamheid te
verhogen
 welke strategie organisaties volgen als zij kennis nodig hebben.
Met de uitkomsten van het onderzoek gaan de verschillende deelnemende
brancheverenigingen en opleiders werken aan een kennis- en opleidingsaanbod dat beter
aansluit op de gesignaleerde wensen.

Gratis Goud Magazine
Lees het Gratis Goud Magazine #2 en lees over het Gratis Goud Festival, de
expertmeeting, de Randvoorwaarden Sterk Vrijwilligerswerk, de prijzen,
de bezoekers en de presentaties.

Agenda
18, 25 jan, 1 feb
10 en 11 mrt
8, 15 en 22 mrt

Cursus levensreddende handelingen
NLdoet
Cursus levensreddende handelingen

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