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Handige tips van de financiële deskundige van het Vrijwilligerssteunpunt
De heer C.M. Peerenboom staat voor u klaar om u vrijblijvend te adviseren over onder meer:
 Het opstellen van de jaarrekening en de kostenbegroting.
 Correspondentie en/of gesprekken met derden van financiële aard.
 Advies bij het aanvragen van een lening.
 Mogelijkheden om geld te krijgen via fondsen of subsidies.
 Wat er bij komt kijken om een penningmeester te zijn.
Heeft uw organisatie behoefte aan een klankbord of is uw penningmeester geholpen met wat
informatieve tips? Mail of bel Hanneke Kerssemeijer voor een afspraak:
h.kerssemeijer@maassluis.nl, (010) 593 1556.

Het Gratis Goud Festival
Vrijwilligers en actieve burgers zijn goud waard. Vrijwillige inzet kan
verbazingwekkend veel opleveren, maar het is geen vanzelfsprekendheid.
Wat kost het eigenlijk om aan dat goud te komen? Het Gratis Goud Festival op
7 december 2016 (Nationale dag van de Vrijwilliger) in Deventer is een
ontdekkingstocht langs vernieuwende, succesvolle en goed georganiseerde
vrijwilligersinitiatieven.
Het festival vindt plaats in combinatie met de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016.
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Meld u of uw collega aan voor de Meer dan handen vrijwilligersprijs!

Is uw vrijwilligersproject een voorbeeld voor anderen, heeft het een vernieuwende aanpak en
heeft u veel aandacht en zorg voor uw vrijwilligers, hét thema van 2016?
Bekijk dan de selectiecriteria en schrijf direct in.
Inschrijven kan t/m 23 september a.s. in drie categorieën:
 Landelijke vrijwilligersorganisaties en -projecten.
 Lokale/regionale vrijwilligersorganisaties en –projecten
 VriendenLoterij Passieprijs voor individuele vrijwilligers.

ING Nederland fonds scout onder deelnemers Meer dan handen vrijwilligersprijzen
Het fonds heeft als missie om mensen en organisaties vooruit te helpen die de Nederlandse
samenleving sterker maken. Want mensen maken de samenleving. Daarom zal het ING
Nederland fonds gaan scouten onder de initiatieven van landelijke deelnemers.

Statushouders en vrijwilligerswerk
Overweegt u ook om een statushouder een kans te bieden om als vrijwilliger aan de slag te
gaan? Dan leest u in deze brochure hoe dat kan en welk vrijwilligerswerk geschikt is. Ook vindt u
hier praktische tips om van de samenwerking een succes te maken:
Handreiking Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang.
Bent u na het lezen enthousiast geworden of heeft nog vragen? Neem contact op met het
Vrijwilligerssteunpunt voor meer informatie of vraag of de medewerkers een geschikte
vrijwilliger voor u weten; bel 5931556 of mail h.kerssemeijer@maassluis.nl.

Het managen van vrijwilligers doe je er niet even bij
Als professional krijg je op steeds meer manieren te maken met vrijwilligers. Dit heeft gevolgen
voor het aansturen en ondersteunen van vrijwilligers. Vrijwilligersmanagement is niet iets dat je
er even bij doet, het wordt steeds meer een cruciale competentie voor beroepskrachten. Welke
veranderingen zien we en wat betekent dit voor u als professional? Drie handige hulpmiddelen
helpen bij de jongleeract die van u wordt gevraagd.

Tweede Kamer verkiezingen 2017
NOV heeft recentelijk het lobby-document Vrijwilligers, bron van participatie gepubliceerd.
Hierin worden 5 essentiële punten voor de versterking van de vrijwillige inzet uitgewerkt. NOV
wil dat deze punten een plaats krijgen in de partijprogramma’s voor de verkiezingen, alle
programmacommissie van de partijen hebben het document in hun bezit.

Gereedschapuitleen door de Groene motor
De Groene Motor is een provinciaal programma dat vrijwilligerswerk in de leefomgeving
stimuleert en ondersteunt. Het programma is ondergebracht bij het samenwerkingsverband
Landschap & Erfgoed Zuid-Holland. De Groene Motor faciliteert diverse (regionale) netwerken,
ondersteunt nieuwe initiatieven en coördineert de uitleen van gereedschap.
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Gratis webinars
‘Hoe speel je in op de motivatie van vrijwilligers?’ is één van de
webinars die je gratis kunt volgen op de Movisieacademie.

Wetsvoorstel: bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen versterken
Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil duidelijker in de wet aangeven wat de taken en
verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting,
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Ook moet helder zijn wat er moet gebeuren bij
een tegenstrijdig belang en in welke gevallen bestuurders en commissarissen aansprakelijk zijn.
Voor onbezoldigde bestuurders van niet-commerciële verenigingen en stichtingen wordt een
uitzondering gemaakt en gelden soepelere regels. Van der Steur wil voorkomen dat vrijwilligers
zich bijvoorbeeld niet meer als bestuurder van een buurtvereniging of sportclub inzetten.

Publicatie: Ruim op die regels
In het experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ onderzocht Platform31 hoe belemmerende
regelgeving maatschappelijke initiatieven in de weg zit. Uit het experimentprogramma blijkt dat
het niet nodig is om wetgeving aan te passen om de activiteiten van de initiatieven uit te
voeren. Er is vaak ruimte binnen de bestaande regels, maar deze moet actief gezocht worden.
Vervolgens vraagt het veel doorzettingsvermogen om juridisch goed geïnformeerd te zijn over
de mogelijkheden binnen deze regels. De evaluatie geeft ook een top vijf van aanbevelingen
voor zowel initiatieven, gemeenten, het rijk en de VNG.

Gefeliciteerd!!
Op 23 april stonden Fonds Schiedam Vlaardingen onverwachts op de stoep bij
stichting Myosotis Maassluis. Myosotis Maassluis is een vrijetijdsclub voor
mensen met een verstandelijke beperking. Voorzitter Lisette Petronilia mocht
die dag een cheque t.w.v. € 10.000,= in ontvangst nemen. Gefeliciteerd!

Agenda
1 okt
1 en 15 nov

Vrijwilligersmarkt
Cursus vergaderen

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