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Vrijwilligerszaken
Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland presenteert hierbij de
eerste uitgave van “Vrijwilligers Zaken” om u periodiek op de
hoogte te gaan houden van het laatste nieuws op het
gebied van vrijwilligerswerk. Mocht u tips hebben of een
onderwerp willen voorstellen, neem contact op met de
redactie.
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Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, komen de
medewerkers van Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland
graag een keer bij u langs voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij kijken wat wij
voor elkaar kunnen betekenen en kunnen wij u helpen met
praktische zaken rond vrijwilligerswerk. Hierbij kunt u denken
aan contracten, VOG, vergoedingen enzovoort.
Wij horen ook graag wat u zoekt in een vrijwilliger en zo
kunnen wij nog beter zorgen dat een vrijwilliger op een plek
komt waar hij/zij met plezier heen gaat.
Door het kennismakingsgesprek kunnen wij vrijwilligers die
vrijwilligerswerk zoeken nog beter vertellen wat zij kunnen
verwachten van hun vrijwilligerswerk en wat het werk
inhoudt.
Wij hopen op deze manier teleurstellingen te voorkomen bij
zowel de vrijwilligers als de organisatie/vereniging waar een
vrijwilliger heen gaat.
Lijkt het u leuk dat wij een keer langs komen, maak dan
vrijblijvend een afspraak met ons. Dit kan via:
info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl
Tel: 0595-433245 of 06-21815772

Vrijwilligerszaken

NLDoet 2021

Webinar Gratis VOG
Een sociaal veilige omgeving voor iedereen! Hoe
regel je dat als vrijwilligersorganisatie? Helaas komt
grensoverschrijdend gedrag overal voor... dus het is
goed om er als organisatie zoveel mogelijk aan te
doen om het te voorkomen.

(gratis) VOG & Veilig!?
Vrijwilligersorganisaties kunnen een gratis VOG voor
hun vrijwilligers aanvragen als ze werken met
kwetsbare mensen. Nog lang niet alle organisaties
werken hiermee. Op maandag 26 april a.s. kunt u
meedoen aan een interactieve online bijeenkomst
i.s.m. het NOV, waar onderwerpen worden
behandeld als;
- Wat is de meerwaarde van een (gratis) VOG voor je
vrijwilligers... helpt het echt?
- Wat is grensoverschrijdend gedrag?
- Welke maatregelen zijn nog meer te nemen om
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, zoals:
een gedragscode, het aanstellen van een
vertrouwenscontactpersoon en een aannamebeleid
voor nieuwe vrijwilligers?
De Webinar start om 19:30 uur en duurt ongeveer 1,5
uur. U kunt zich aanmelden p.p. (onder vermelding
van naam en organisatie) via
info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl. Wij
stellen voor dat er maximaal 2 personen per
organisatie meedoen. U krijgt via de mail een
bevestiging van inschrijving en uiterlijk maandag 26
april ontvangt u de link naar het Webinar om in te
loggen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aansluitend zullen wij later in het voorjaar nog een
Webinar organiseren i.s.m. het NOV rondom het
aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon.
Volgende maand meer hierover.
Contactgegevens redactie:
Mail: info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl
Tel: 0595-433245(Cora) of 06-21815772(Barbara)

Door CVH

Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei
2021, samen met duizenden organisaties in het land,
weer NLDoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLDoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights
en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit
de mouwen te steken. Doe je mee op Het Hogeland?
Organisaties kunnen zich ook nog aanmelden tot 23
april en een budget aanvragen voor een klus. (er is
nog geld in de pot van Het Oranjefonds!)

2021 Nationaal jaar van de
vrijwillige inzet!
2021 is uitgeroepen tot het Nationaal jaar van de
vrijwillige inzet. Via
www.nov.nl/mensenmakennederland kunt u het
landelijk programma vinden, waar u vaak gratis
aan kunt deelnemen en een toolkit om gebruik
van maken.
Om organisaties en vrijwilligers op Het Hogeland in
het zonnetje te zetten, heeft het Centrum
vrijwilligerswerk een wekelijkse digitale kalender op
de socials: Twitter, Instagram en facebook.
En met ingang van half maart krijgt de organisatie
van de week ook een radio-interview bij Omroep
Het Hogeland op woensdagmiddag om +/_14:15
uur. Wilt u met uw organisatie ook nog meedoen?
Meldt u aan via
info@centrumvrijwilligerswerkhethogeland.nl

Belastingzaken
Leuker kunnen we het niet maken…nou, toch
wel! Met ingang van 2021 is de onbelaste
vrijwilligersvergoeding verhoogt naar € 1800,per jaar. Meer informatie op
www.belastingdienst.nl

