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Vrijwillige coaches van start
Acht vrijwillige coaches hebben de vierdaagse cursus met succes afgerond en gaan aan de slag!
Zij gaan statushouders en klanten van Stroomopwaarts (niveau 4) begeleiden naar een voor hen
geschikte plek in het vrijwilligersveld.

Lobbytoolkit vrijwilligerswerk gemeenteraadsverkiezingen
De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een position paper
gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen:
https://www.nov.nl/documenten/00000759.docx. Maak er gebruik van om je eigen situatie en
lobby te ondersteunen.
Aarzel ook niet om je eigen acties of het gebruik van onze materialen te delen op de
facebookgroep of via LinkedIn. Wat doe je ermee? Wat zijn je successen? Wat had je liever
anders aangepakt. De Lobbytoolkit GR2018 vind je op: https://nov.nl/kwaliteit-endiensten/lobbytoolkit-gr2018.
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Bijeenkomst Sport en Cultuur
Hoe vergroot je de verbindende kracht van sport en cultuur in je lokale gemeenschap?
Deze vraag staat centraal op de inspiratiemiddag in Schiedam voor sport- en
cultuurprofessionals, beleidsmedewerkers, docenten, bestuursleden van verenigingen en
andere belangstellenden.

Bestuurders ANBI moeten in het UBO-register
Bestuurders van een algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten zich straks ook
registreren in het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). In het wetsvoorstel is voor
deze goede doelen geen uitzondering opgenomen.
Het wetsvoorstel (pdf) over de introductie van het UBO-register is een uitwerking van de
Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. De UBO is de persoon die het
feitelijk voor het zeggen heeft in uw organisatie. Verenigingen en stichtingen vallen ook onder
de reikwijdte van het wetsvoorstel. Bij een ANBI is de uiteindelijk belanghebbende echter het
goede doel. In dat geval moet de bestuurder volgens de minister van Financiën in het UBOregister komen te staan.

Gratis trainingen Humanitas
Stichting heeft gratis trainingen op hun site gezet: empowerment, versterkend gesprek, grenzen
stellen, netwerken versterken, omgaan met emoties, vrijwilligers begeleiden.

Gratis training omgaan met dementie
Als vrijwilliger kun je te maken krijgen met mensen die dementie hebben, bijvoorbeeld bij de
sportvereniging of in het verzorgingshuis. Aan de hand van deze training leer je hoe je dementie
kunt herkennen en krijg je handvatten hoe je goed kunt omgaan met iemand met dementie.

Vrijwilligersvergoeding voor iedereen gelijk
Demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft net voor de verkiezingen besloten dat de
vrijwilligersvergoeding voor iedereen, ongeacht leeftijd of uitkering, gelijk moet zijn. De
Belastingdienst heeft dit nu geëffectueerd en de website aangepast. Goed nieuws dus, voor
zover een vrijwilligersorganisatie het zich kan veroorloven deze onkosten te vergoeden.
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Erespeld voor Leny Muchall
Leny Muchal heeft de erespeld van burgemeester Edo Haan
ontvangen op 11 mei jl. voor haar inzet en betrokkenheid bij
MaassluisPunt. Van harte gefeliciteerd!!!



Appeltjes van Oranje 2017
Op 1 mei zijn de drie winnaars van de Appeltjes van Oranje bekend gemaakt. Dit jaar was het
thema Krachtige Kinderen. Ieder kind verdient namelijk alle kansen om zich te ontwikkelen.
Stichting Buurtgezinnen.nl uit Amerongen, Weekend Academie uit Amsterdam en
Ervaringsmaatjes van Stichting Informele Zorg Twente uit Hengelo zijn de initiatieven die
hebben gewonnen.

Zilveren Anjers 2017
Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Zilveren Anjers 2017 toe aan Jan
Buisman uit Den Haag, Elise Wessels – van Houdt uit Amsterdam en Pieter
Breuker uit Feanwâlden. De onderscheiding wordt woensdagochtend 14 juni
uitgereikt door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden in het Koninklijk
Paleis Amsterdam.

Nederlanders zijn steeds minder vrijgevig
In 2015 werd er in totaal ruim € 5,7 miljard aan goede doelen gegeven. Gemeten in een
percentage van het inkomen, betekent dit een afname van de vrijgevigheid in Nederland. Dit
blijkt uit het recente tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit.
Het percentage van het bruto binnenlands product (bbp) dat naar goede doelen gaat, is gedaald
van 0,96% in 1999 naar 0,77% in 2015.
Volgens de onderzoekers is de daling van de vrijgevigheid voor een deel te verklaren door
veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Daarnaast zijn Nederlanders
tegenwoordig minder opofferingsgezind en minder emotioneel betrokken bij mensen die het
minder hebben.

Maakt vrijwillige inzet je gezonder?
Uit onderzoek komt naar voren dat het doen van vrijwilligerswerk waardevolle elementen bevat
die gunstig zijn voor je gezondheid.
Met enige regelmaat duiken berichten op in de pers: mensen die een bijdrage aan de
samenleving leveren, bijvoorbeeld omdat zij zich als vrijwilliger inzetten, zijn gemiddeld
gezonder en blijven dat ook langer dan zij die geen vrijwilligerswerk doen. Verschillende
wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven dit.
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Agenda

10-18 juni
23 september
7 oktober
7 december

Week van de Cultuur ‘Onverwachte ontmoetingen’
De langste tafel 2017 met Rotary Maassluis
Vrijwilligersmarkt
Vrijwilligersontbijt

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