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Zet uw vrijwilligersorganisatie in het zonnetje
Trots op uw vrijwilligers(organisatie)? U kunt dit nu zichtbaar maken
door u aan te melden voor de landelijke vrijwilligersprijzen.
Meldt u zich bij het Vrijwilligerssteunpunt of kom eens op gesprek (bel
of mail Hanneke Kerssemeijer: (010) 5931556,
h.kerssemeijer@maassluis.nl). Inschrijven kan tot 7 december 2017.
De jury kijkt o.a. naar: projecten en organisaties die verrassend bezig zijn, mooie verbindingen
leggen met bewoners of andere organisaties, bijdragen aan een zorgzame samenleving of
aandacht hebben voor duurzaamheid en waardering uiten aan de vrijwilligers. Er zijn mooie
geldprijzen te winnen. De uitreiking vindt plaats op 2 februari 2018.

Deskundigheidsbevordering ‘Sporters met een vorm van autisme’
Graag nodigen wij u uit voor de deskundigheidsbevordering over aangepast sporten op
woensdag 27 september 2017. Onder de noemer Grenzeloos Actief MVS werken Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam samen, om sport en bewegen voor iedereen met een beperking
mogelijk te maken. Nynke Tilstra, sportconsulent van MEE voor de gemeente Schiedam, vertelt
u deze avond meer over dit onderwerp. U kunt zich bij haar ook aanmelden, vóór 20 september
2017 via: 06-10744746, m.vanhouwelingen@vtvzhn.nl. De avond is bij voetbalvereniging VFC,
Sportlaan 130 Vlaardingen van 19:30 – 22:00 uur.
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Computercursussen Serasta
Serasta verzorgt ook dit najaar weer computercursussen voor vrijwilligers uit Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis i.s.m. de Gemeente Schiedam. De cursussen die aangeboden worden
zijn: Word (Basiscursus en Gevorderden), Excel ( Basis cursus en Gevorderden), Basis
Computergebruik, PowerPoint en Prezi.
De cursussen worden afgesloten met een erkend certificaat. Voor alle data en tijden kunt u
terecht op de site van de vrijwilligersacademie Gemeente Schiedam.

Cursussen Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Het Fonds organiseert dit najaar twee cursussen: cursus Bestuur & Management op 3 en 10
oktober 2017. De cursus bestaat uit twee avonden en wordt gegeven door Sportservice ZuidHolland. De basiscursus fondsenwerving is op donderdag 9 november 2017 en wordt gegeven
door het Fonds zelf.

Voucherregeling De Groene Motor in september van start
In september dit jaar gaat de voucherregeling van De Groene Motor weer van start. Deze
regeling houdt in dat vrijwilligers een klein bedrag kunnen aanvragen voor activiteiten die zich
richten op start, ondersteuning, werving of uitvoering van vrijwilligerswerk voor natuur,
landschap en groen erfgoed in Zuid-Holland.

Vrijwilliger of hulpverlener?
Waar stopt vrijwilligerswerk en begint professionele hulpverlening? Humanitas, een van de
grootste vrijwilligersorganisaties, trekt aan de bel. Zij zien dat vrijwilligers steeds vaker te maken
krijgen met ingewikkelde problemen waar professionele hulpverlening voor nodig is.
Uit een groot intern onderzoek blijkt dat de complexiteit van zorgvragen de afgelopen twee jaar
enorm is toegenomen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt zich niet te herkennen in het beeld dat
Humanitas schetst. "Het zal best eens fout gaan, dat hoort bij zo'n gezamenlijk zoekproces,
maar wij herkennen zeker niet dat er op grote schaal vrijwilligers onverantwoord ingezet
worden."
Staatssecretaris Jetta Klijnsma, verantwoordelijk voor schuldhulpverlening, trekt naar aanleiding
van eerder onderzoek 7,5 miljoen extra uit voor schuldhulpverlening. "Daarmee kunnen
gemeenten, professionals en vrijwilligers de hulpverlening beter op elkaar afstemmen."

Vrijwillige brandweer Zuid-Holland
De meeste brandweerkorpsen in Zuid-Holland draaien grotendeels op
vrijwilligers. Alleen het korps in Haaglanden bestaat voornamelijk uit
beroepskrachten.
Tussen 2000 en 2017 nam het totaal aantal vrijwilligers met ongeveer 18% af
van zo'n 3.500 tot 2.900. Het aantal beroepskrachten nam in dezelfde periode
toe van 1.400 tot circa 1.600 brandweerlieden.
Tussen 2016 en 2017 nam in de regio Rotterdam-Rijnmond het aantal vrijwilligers met 8% toe.
Hier zitten maar weinig vrouwen bij: slechts 25 van de bijna 900 vrijwilligers in Rotterdam-
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Rijnmond zijn vrouw. Hiermee heeft het korps in Rotterdam-Rijnmond het laagste percentage
vrouwelijke vrijwilligers van Nederland (bron: CBS).

Sport en cultuur verbindt
De Boekmanstichting, maakt deel uit van de landelijke stuurgroep Sport en Cultuur en willen
samenwerking tussen de domeinen stimuleren. Zo ondersteunden ze 3 pilots rond de
verbinding sport en cultuur. Op 9 september verschijnt het Boekmandossier 112 met als thema
Sport en Cultuur waarin wetenschap, praktijk en beleid aan de orde komen. Op naar meer
verbinding!

Top tien van grootste goede doelen in 2016
De 25 grootste goede doelen haalden vorig jaar een bedrag op van € 822 miljoen uit eigen
fondsenwerving. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van 2015. KWF Kankerbestrijding staat
bovenaan met een opbrengst van € 119,1 miljoen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de
Volkskrant.
De inkomsten van goede doelen laten de laatste tijd weer een stijgende lijn zien. Daarnaast is
het vertrouwen in goede doelen nu ook weer op hetzelfde niveau als in 2008.

Jongeren minder gevoelig voor persoonlijke benadering
Uit onderzoek van marketing- en mediabureau Mediaxplain blijkt dat jongeren minder gevoelig
zijn voor persoonlijke benadering door goede doelen. Daarnaast zitten ze niet graag vast aan
een donatie. Slechts 20% van de jongeren doneert via een automatische incasso (bij ouderen is
dat 40%). Jongeren zijn vatbaarder voor externe waarden zoals emotie (54% van de jongeren en
40% van de ouderen) en een goed gevoel erbij krijgen (59% van de jongeren en 42% van de
ouderen). De geefervaring speelt bij jongeren dus mee.

Agenda
20 september
23 september
23 september
27 september
7 oktober
9 november
7 december

Erfgoedarena over vermaatschappelijking erfgoedzorg (Amsterdam)
De langste tafel 2017 met Rotary Maassluis
Burendag
Deskundigheidsbevordering ‘Sporters met een vorm van autisme’
Vrijwilligersmarkt
Netwerkcafé; vrijwilligers boeien
Vrijwilligersontbijt

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