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Weer gratis MVV trajecten mogelijk!
Maakt u deel uit van een gemotiveerde toekomstbestendige vrijwilligersorganisatie, die weet
waar hij staat en naar toe wil? Neemt uw vrijwilligersorganisatie actief deel aan de
maatschappij? Uw vrijwilligersorganisatie zoekt de samenwerking op. Niet omdat het van
buitenaf moet, maar vanwege de enorme kansen en mogelijkheden die het biedt.
Onwerkelijk of mogelijk toekomstbeeld? De Gymnastiekvereniging Maassluis, Fighting4All, CJV
Luxor en de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis zijn enkele vrijwilligersorganisaties die u
voor gingen en het MVV-traject volgden.
In totaal volgen nu 13 organisaties het MVV-traject in Maassluis. Zij krijgen allen advies over de
uitdagingen die ze in de huidige maatschappij tegenkomen. Als u denkt dat dit misschien ook
wel iets voor uw organisatie kan zijn, dan kunt u contact opnemen met Suzanne van Reij,
s.van.reij@maassluis.nl of Hanneke Kerssemeijer h.kerssemeijer@maassluis.nl. De gemeente
kan een dergelijk MVV-traject gratis aanbieden. Aan het einde van het traject heeft u een
individueel samengesteld MVV Handboek, met daarin onder andere uw eigen MVV
Verenigingsplan, communicatiemiddelen, implementatie tools en beleidsplannen.

De jonge bestuurder op sportknowhowxl.nl
Laat u inspireren door dit interview met Bart de Snaijer; 30 jaar en actief bij de
gymnastiekvereniging Maassluis.
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Gratis VOG en aansluiten bij de Registratielijst

Heeft u zich al aangemeld voor de regeling Gratis VOG (als uw vrijwilligersorganisatie werkt
met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking) en een gedragscode ingevoerd
voor uw vrijwilligers? Goed bezig! Om uw organisatie nog veiliger te maken is de laatste
logische stap dat uw organisatie zich aansluit bij de Registratielijst. Op deze lijst staan
vrijwilligers die zich seksueel ongewenst gedragen hebben met kinderen en waarvan het
beter is dat ze niet meer als vrijwilliger met kinderen werken. Als uw organisatie
aangesloten is bij de registratielijst kunt u checken of uw (nieuwe) vrijwilligers op die lijst
staan. Vereniging NOV organiseert hiervoor scrumsessies, voor meerdere
vrijwilligersorganisaties, zodat u uw kennis, tips en ervaringen kunt delen met andere
organisaties.

Zelfdoen voucherregeling
De Groene Motor start met ingang van 15 september 2016 met een nieuwe voucherregeling.
Groepen die zich richten op vrijwilligerswerk ten behoeve van de groene leefomgeving binnen
de provincie Zuid-Holland kunnen een Zelfdoen-voucher aanvragen voor een bedrag van € 500,of € 1000,-. De voucherregeling wordt mogelijk gemaakt met steun van de provincie ZuidHolland.

Conferentie Samen Zelf Doen!
De bijeenkomst Samen Zelf Doen is bestemd voor mensen die betrokken zijn bij
ontmoetingsruimtes waar het bestuur, beheer én de programmering in handen zijn van
vrijwilligers. Een plek waar activiteiten zijn voor iedereen.
Samen Zelf Doen biedt ruimte aan inspirerende sprekers, workshops & presentaties van
succesvolle initiatieven uit het hele land en geeft gelegenheid tot uitwisselen en netwerken. Ook
hoort u meer over de mogelijkheden die het Oranje Fonds u kan bieden binnen het thema.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 30 november in Conferentiecentrum Antropia in
Driebergen-Rijssenburg, van 9:30 tot 16:30 uur.

Cursus Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Het Fonds organiseert voor het eerst de cursus ‘Media en communicatie in de praktijk’. Welke
communicatiemiddelen zet ik wanneer in en waarvoor? Hoe schrijf ik een helder bericht? Hoe
presenteer ik mijn organisatie? Wat kunnen social media voor mijn organisatie betekenen? Dit
zijn een aantal onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen.

Regelhulp vrijwilligers
Hebt u vrijwilligers die voor u werken? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de
vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen te betalen. Om te kijken of de vrijwilliger
onder de regeling valt, introduceert de Belastingdienst een nieuwe tool: de 'Regelhulp
vrijwilligers' in sportorganisaties en non-profitorganisaties. Deze tool geeft de gebruiker een
indicatie of een vrijwilliger onder de vrijwilligersregeling valt. Met de 'Regelhulp vrijwilligers'
beantwoordt men per vrijwilliger een aantal vragen. Zo kunnen bijvoorbeeld bestuurders,
trainers, kantinemedewerkers en sporters vrijwilliger zijn. Als de vrijwilligersregeling van
toepassing is, hoeft men geen loonheffingen in te houden en te betalen.
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Welkom bij het Vrijwilligerssteunpunt!
Het Vrijwilligerssteunpunt is een vraagbaak voor alles wat met vrijwillige inzet te maken heeft.
De medewerkers organiseren cursussen, de vrijwilligersmarkt
en het netwerkcafé, promoten uw vacatures en interviewen
u voor de artikelenserie ‘Vrijwilliger in beeld’. Heeft u een
financiële vraag over bijvoorbeeld de jaarrekening, het
aanvragen van een lening of een fondsaanvraag? Ook dan
kunt u bij het Vrijwilligerssteunpunt terecht voor advies. Of
heeft u schade opgelopen tijdens het vrijwilligerswerk? Vul
dan het schadeformulier in van de vrijwilligersverzekering.
Het Vrijwilligerssteunpunt werkt vraaggericht. Dus heeft u vragen of suggesties voor
verbetering? Laat het ons dan weten via vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl!

Agenda
1 en 15 nov Cursus vergaderen
2 nov
Opfriscursus EHBO
7,14 en 21 nov Driedaagse EHBO-cursus
8 nov
Cursus persberichten schrijven
9 nov
Opfriscursus EHBO
9 dec
Vrijwilligersontbijt in de Koningshof

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