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Geslaagde NLdoet!
Een kleine 300 vrijwilligers zijn vrijdag 10 en zaterdag 11 maart jl. actief geweest voor NLdoet.
Een dag met veel blije gezichten, die voor sommige ook de nodige spierpijn opleverde!

Gratis AED-kasten voor sportverenigingen
Dankzij een schenking van de VriendenLoterij geeft de Hartstichting 800 gratis AEDbuitenkasten weg aan sportverenigingen. De buitenkast is: zeer stevig, gemakkelijk en snel te
openen, bestand tegen weersomstandigheden, bestand tegen vandalisme en voorzien van een
handig code-slot. Bovendien zit er een garantie van vijf jaar op de kast. Hangt de AED op uw
sportlocatie nog niet in een buitenkast? Reageer dan snel! Lees de voorwaarden. Laat voor
20 maart uw gegevens achter en maak kans op een gratis AED-buitenkast!
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Laatste kans voor burgerinitiatieven
Samen de wijk opknappen? Iets organiseren voor een (kwetsbare) groep?
Tot 1 april kunnen groepjes burgers nog een aanvraag indienen voor een
burgerinitiatief. Anders dan normaal is een stichting of vereniging nu niet
nodig. U kunt voor uw initiatief een budget tussen de
€ 1.000,= en € 10.000,= aanvragen. Er worden maximaal vijf initiatieven
geselecteerd. Welk initiatief wilt u realiseren?

Verdringing door of uitwisselbaarheid met vrijwilligerswerk
De Erasmus Universtiteit heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS een
onderzoek uitgevoerd naar de waarde van vrijwilligerswerk door ouderen, maar ook een
beoordeling gegeven van uitwisselbaarheid met en verdringing van betaalde arbeid (en vice
versa).
Vereniging NOV heeft een duidelijk standpunt over of vrijwilligers betaalde medewerkers
mogen vervangen. Het onderzoek van Lucas Meijs, Kirsten Parren en Frans-Joseph Simons
geeft geen uitsluitsel, maar wel inzicht in het vraagstuk van verdringing (door markt en
overheid). U kunt hier het hele onderzoeksrapport downloaden en dat is voor hen die nog
lange stukken kunnen lezen echt de moeite waard. Een samenvatting vindt u op de site van
de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Het blijft
wetenschappelijk. Even doorbijten dus!

Oproep om mee te doen aan Europees onderzoek
Movisie onderzoekt hoe vrijwilligers bijdragen aan de kwaliteit van de diensten binnen
maatschappelijke instellingen. Dit onderzoek is onderdeel van een internationaal project met
vijf andere Europese organisaties. Zo ontstaat een beeld van hoe maatschappelijke organisaties
in Europa vrijwilligers inzetten. Dit alles om van elkaar te leren en om het
vrijwilligersmanagement te versterken over onze landsgrenzen heen.
Bent u vrijwilligerscoördinator? Of bent u binnen een maatschappelijke organisatie
verantwoordelijk voor het coördineren van de inzet van vrijwilligers? En wilt u uw expertise met
Movisie delen? Vul dan de vragenlijst in; dit duurt ongeveer 5-10 minuten. Veel dank, ook
namens de Europese partners!
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Michaela Merkus M.Merkus@movisie.nl of Inge
van Steekelenburg I.vanSteekelenburg@movisie.nl.

6 Tips voor de beste Algemene Leden Vergadering ooit
Maart is typisch de maand voor de ALV. Hoog tijd dus om eens te kijken of u het net zo wilt
doen als de vorige keer. Zo ja: helemaal goed, dan hoeft u niet verder te lezen! Was u niet
helemaal tevreden, kijk dan eens of u in de voorbereidende bestuursvergadering iets met de
onderstaande tips kunt:
1. Doe meer van het goede
2. Gebruik meer plaatjes
3. Ander opstelling
4. Combineer ALV met iets leuks
5. Zorg voor interactie
6. Leer van fouten.
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Van bestuurders voor bestuurders
Er is veel kennis, ervaring, menskracht in het vrijwilligerswerk.
Door samen te werken en nieuwe verbindingen te leggen, wordt iedereen sterker.
BestuurdersCentraal stimuleert dit
door digitale en live activiteiten. BestuurdersCentraal is een platform
van bestuurders voor bestuurders dat lokale besturen wil inspireren,
versterken en innoveren.

Vrijwilligersverzekering
De gemeente Maassluis heeft een verzekering afgesloten voor haar vrijwilligers bij de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Registratie of aanmelding van de vrijwilliger(s) is
hiervoor niet nodig! Mocht u aanspraak willen maken op de verzekering, dan vult u het
schadeformulier in op www.prikbordmaassluis.nl.
Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op het
onderdeel ‘Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering’, vanwege de bijzondere
maatschappelijke positie in onze samenleving.
Wanneer valt u als vrijwilliger nu onder deze polis? Daarvoor heeft de VNG de volgende definitie
opgesteld: Een vrijwilliger is degene, die in enig organisatorisch verband onverplicht en
onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een
maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten hierbij zijn: de vrijwillige brandweer en de
vrijwillige politie.

Hij is er! Gratis Goud Magazine nummer 3
In dit Magazine leest u meer over:
1. wat vrijwilligers randvoorwaarden vinden;
2. een verslag van de expertsessie die het ministerie van VWS organiseerde op 7
december;
3. zes deskundigen die hun visie geven op onderwerpen uit die expertsessie;
4. ruimte laten aan eigen initiatief;
5. het weghalen van belemmerende regelgeving;
6. het positief laden van vrijwilligerswerk;
7. het vernieuwen van vrijwilligerswerk.
Bij elk hoofdstuk staan tips voor gemeente, rijksoverheid én vrijwilligersorganisaties!

Agenda
27 mrt, 3, 10 apr
3 apr
6 apr
11 mei

Cursus levensreddende handelingen
Bijeenkomst PEP Den Haag besturen op diversiteit
Cursus fondsenwerving
MVV oké bijeenkomst

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