JUNI 2017

Voor u heeft u de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Woudenberg. Deze nieuwsbrief wordt
samengesteld door het Steunpunt vrijwilligerswerk Woudenberg. In deze nieuwsbrief
informeren we u over ontwikkelingen en nieuwtjes omtrent vrijwilligerswerk.

Inhoud van deze nieuwsbrief:
NL DOET

pagina 1

Coöperatie

pagina 2

Vrijwilligerswerk in Woudenberger
Cursusaanbod

pagina 2
pagina 3

Zonnig NL DOET in Woudenberg.
NL DOET was mede dankzij het prachtige weer een groot succes. In Nederland zijn er 9511 klussen geklaard
door meer dan 350.000 vrijwilligers. Ook in Woudenberg zijn er op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart zeven
verschillende klussen aangepakt. Van medewerkers van de A.S Watsongroup, tot onze burgemeester mevrouw
T. Cnossen, tot inwoners van Woudenberg, hebben zich ingezet om pannenkoeken te bakken, te wandelen met
ouderen of te schilderen. Dit jaar deed er voor het eerste een sportvereniging mee met NL Doet.
De tafeltennistafel en het entreebord staan weer mooi in de verf. Wij hopen dat zij allemaal weer mee doen
volgend jaar en we hopen dat er meer klussen en vrijwilligers bij komen.
Volgend jaar zal NL doet plaatsvinden op 9 en 10 maart 2018. Zet u hem vast in de agenda!

In ontwikkeling: Coöperatie De Kleine Schans voor
maatschappelijke partners
In maart en april hebben er twee interessante en zinvolle netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden waarin
maatschappelijke partners elkaar hebben gesproken over de gezamenlijke opgave in het sociaal domein.
Over de invloed en de samenwerking die ze met elkaar nastreven, en de rol die De Kleine Schans hierin
kan spelen.
Gemeente Woudenberg, MEE en Youké onderzoeken momenteel of deze samenwerking kan worden ondergebracht in een coöperatie. Zij geloven in de kracht van een vitale, leefbare en zorgzame samenleving in Woudenberg waarbij de inwoner aan zet is en regie heeft over haar eigen leven.
In deze nieuw op te richten coöperatie zijn er meer mogelijkheden om de inwoners centraal te laten staan om
tot passende en integrale antwoorden te kunnen komen op hun ondersteuningsvragen. Om zodoende een gezonde leefstijl, het welzijn en sociaal functioneren van inwoners van Woudenberg te bevorderen.
Gemeente Woudenberg, MEE en Youké verwachtende de komende twee maanden tot besluitvorming te komen
over de oprichting van de coöperatie en houden u graag op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Vrijwilligerswerk in De Woudenberger
Zoals u waarschijnlijk wel weet, plaats ik regelmatig een artikel in de Woudenberger
over vrijwilligerswerk, over vacatures en over cursussen. Nu heeft het steunpunt
het aanbod gekregen van de BDU, om elke twee maanden een pagina te vullen met
informatie over het vrijwilligerswerk. Natuurlijk een mooie kans die ik niet
wil laten lopen.
Ik heb een vrijwilliger gevonden die mij hierbij wil helpen maar ik heb ook uw hulp nodig. Ik wil graag het
vrijwilligerswerk in beeld brengen door bijvoorbeeld organisaties of vrijwilligers de interviewen. Dit is een
mooie manier om uw organisatie onder de aandacht te brengen voor meer leden of meer vrijwilligers. Als u
hieraan mee wil werken, horen wij graag van u. Het kan ook zijn dat wij u benaderen of u wil meewerken.
Een ander onderdeel in de krant, vormen de vrijwilligersvacatures. Ik weet zeker dat niet alle vacatures bij
ons bekend zijn en in de vacaturebank staan. Wilt u kijken op www.sociaalplein-leusden.nl of uw
vrijwilligersvacatures hierop staan? Staat u vacature hier op, dan hoeft u niets te doen. Mist u uw vacatures,
dan kunt u deze aanmelden via het digitale formulier op deze website. Wij kunnen uw vacature dan plaatsen in
de krant.

Cursusaanbod
Cursus Penningmeester
Het steunpunt organiseert in samenwerking met Vallei Accountants, een cursus voor penningmeesters.
De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die binnen een vrijwilligersorganisatie de functie van penningmeester
bekleden. De deelnemers worden tijdens de cursusavond geïnformeerd over diverse onderwerpen: zoals het
opstellen van een begroting, budgetverantwoordelijkheid, jaaroverzicht maken, algemene informatie en tips.

De cursus voor penningmeester in de gemeente Woudenberg vindt plaats op: 19 september. Tijden en locatie
zijn nog onbekend, maar hoort u binnenkort van ons. Er zijn voor vrijwilligersorganisaties geen kosten aan
verbonden.
Bent u als vrijwilliger verantwoordelijk voor de financiële situatie van uw vereniging en wilt u deelnemen aan
deze cursus? U kunt zich al aanmelden door een mail te sturen naar Nancy Hooijer van Larikslaan2,
n.hooijer@larikslaan2.nl. of bel naar tel. 033- 3034444.
De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.
De ontwikkeling van het cursusaanbod voor 2017 is in gang gezet, graag horen wij van u waar u nog meer
behoefte aan heeft. Heeft u wensen op het gebied van scholing, neem dan even contact op met het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Woudenberg door te mailen naar n.hooijer@larikslaan2.nl of bel naar 033 3034444.
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