
 

Nieuwsbrief voor vrijwilligersorganisaties Nuenen 4e kwartaal 2020  

 
Beste bestuursleden en vrijwilligers, 
 
Hierbij ontvangt u de laatste digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers van 2020. 
Het was een bewogen jaar, ook voor de vrijwilligersorganisaties. Veel van hun 
activiteiten kwamen door Corona stil te liggen of moesten op een andere manier 
uitgevoerd worden. Inmiddels zitten we in een lockdown maar met uitzicht op een 
vaccin, hopen we dat 2021 weer een jaar wordt vol vrijwilligersactiviteiten. 
We wensen u ondanks alle beperkingen fijne feestdagen en veel gezondheid in 2021. 
 
Als u vragen heeft n.a.v. deze nieuwsbrief, of als de contactgegevens van uw 
organisatie zijn gewijzigd, wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan ons per e-mail: 
ismene.borger@levgroep.nl  
U kunt ons tevens vinden op de website van LEVgroep: www.levgroep.nl 
 
Inhoud van deze nieuwsbrief:  
NL Doet 
Vrijwilligersprijs en Jeugdlintje 
Hoe ga je met vrijwilligers werken na Corona? - Willem-Jan de Gast 
Vrijwilligerspolis 
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 
Nationale Vrijwilligersprijzen 
Leren met LEV - online-trainingen 
Contactgegevens  

 

   

NL Doet  

 

Deze grootste vrijwilligersactie van Nederland vindt plaats op 12 en 13 maart. Een 
mooie kans voor vrijwilligersorganisaties om een klus te klaren en nieuwe vrijwilligers 
aan te trekken. 
 
Financiële bijdrage  
Vanaf 16 november 2020 tot 31 januari 2021 is het mogelijk een financiële aanvraag bij 
het Oranje Fonds in te dienen voor NLdoet 2021 klussen. Het maximaal aan te vragen 
bedrag is € 350,00. Voor ons budget geldt: op = op! 
 
Je hebt niet automatisch een financiële aanvraag gedaan als je een klus op de site hebt 
aangemeld. Hiervoor geldt nog een extra stap in Mijn Oranje Fonds. Ons 
campagneteam beoordeelt alle aanvragen aan de hand van onderstaande richtlijnen en 
voorwaarden. Indien je een aanvraag hebt ingediend ontvang je binnen 3 weken 
uitsluitsel. 
 
Om klussen veilig uit te kunnen voeren, mag je dit jaar (naast de € 350,-voor maximaal 
€ 50,- aan de volgende beschermende middelen aanvragen: mondkapjes, 
desinfecterende gel, handschoenen en zeep. Deze 50 euro extra geldt alleen voor deze 
beschermende middelen. Je mag maximaal € 350,- aanvragen voor klusmaterialen. 
 
Let op : het Oranje Fonds aanvraagsysteem gaat in december tijdelijk dicht vanwege 
werkzaamheden. Dit geldt vanaf half december ook voor NLdoet aanvragen. We 
stappen namelijk over naar een nieuw systeem en we hebben tijd nodig om dit te 
testen. Dan weten we zeker dat alles naar behoren werkt als jij het gaat gebruiken! Kijk 

mailto:ismene.borger@levgroep.nl
http://www.levgroep.nl/


bij de FAQ's voor meer informatie. 
www.nldoet.nl  

   

Vrijwilligersprijs en Jeugdlintje  

Begin november is het nieuwe gemeentelijke vrijwilligersbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin 
is de Vrijwilligersprijs opgenomen en ook een Jeugdlintje. Afgelopen jaren werd de Vrijwilligersprijs 
uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. In 2021 gaat dat anders worden. 
Er zal een aparte bijeenkomst komen voor de uitreiking van de Vrijwilligersprijs en het Jeugdlintje. 
Binnenkort wordt de aanmeldprocedure bekend gemaakt. Houd de berichten hierover in de gaten.  

   

Hoe ga je met vrijwilligers werken na corona? (Willem-Jan de Gast)  

Veel werkzaamheden bij maatschappelijke organisaties liggen al maanden vrijwel stil. Vrijwilligers zitten 
noodgedwongen thuis of kunnen slechts mondjesmaat aan de slag. Voor veel organisaties een moment na 
te denken over de toekomst en hoe ze met vrijwilligers willen werken. Dit is een tijd van reflectie over je 
vrijwilligersbeleid. 
 
Willem Jan de Gast (trainer en organisatieadviseur) heeft hier een interessant artikel over gepubliceerd op 
Linked In met praktische handvatten voor vrijwilligersorganisaties om hier mee aan de slag te gaan. 
Het hele artikel is hier te lezen: Stop-Door-Meer-Nieuw (linkedin.com)  

   

Vrijwilligerspolis  

De gemeenten Nuenen en Son & Breugel hebben al sinds jaren een collectieve 
vrijwilligersverzekering afgesloten voor iedereen die vrijwilligerswerk doet in die 
gemeenten. Mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires vallen ook onder de dekking 
van de polis. De Vrijwilligerspolis bestaat uit: 
 
• 1A Collectieve ongevallenverzekering 
• B persoonlijke eigendommen 
• Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 
• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven / organisaties 
• Bestuurdersaansprakelijkheid 
• Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers 
• Rechtsbijstand 
 
Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een 
aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor. 
Zie voor meer informatie:    Vrijwilligerspolis  

 

   

Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet  

 

Twee jaar lang hebben allerlei vrijwilligersorganisaties het Nationaal Jaar Vrijwillige 
Inzet voorbereid. Het jaar, geopend op 2 december 2020 door Koningin Máxima, is 
bedoeld om meer mensen te betrekken: Nederland telt al bijna 7 miljoen Vrijwilligers. 
Toch missen we jou nog! 
 
Cijfers van het CBS zijn duidelijk; minder mensen zetten zich minder uren vrijwillig in 
voor de ander en de samenleving. En dat terwijl allerlei maatschappelijke problemen 
juist vragen om meer betrokkenheid, of het nou gaat om sport en bewegen, 
gezondheid, analfabetisme, zorg of bijvoorbeeld natuur. Ons land wordt gemaakt door 
iedereen die er woont. Door de miljoenen mensen voor wie andere mensen helpen de 
normaalste zaak van de wereld is en die graag vrijwilligerswerk doen. Het geeft veel 
voldoening en brengt ons in contact met mensen die we anders nooit hadden ontmoet. 
 
Mensen maken Nederland’, is het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. 
Lees hier meer over de activiteiten tijdens het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet: 
Mensen maken Nederland  

   

Nationale Vrijwilligersprijzen 2021  

http://www.nldoet.nl/
https://www.linkedin.com/pulse/stop-door-meer-nieuw-willem-jan-de-gast/
https://www.vrijwilligersnetnederland.nl/kopie-van-home
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/overmensenmakennederland/het_programma/default.aspx


Ook bij de landelijke vrijwilligersprijzen gaat het helemaal om nieuwe gezichten, maar dan niet over hoe je 
ze vindt, maar hoe initiatieven hier al succesvol in zijn. Met een vlog over wat zij doen om nieuwe gezichten 
zich welkom te laten voelen, kunnen lokale vrijwilligersinitiatieven, -projecten en –organisaties in 
aanmerking komen voor één van de 12 videoproducties ter waarde van € 3.000,- of de hoofdprijs van € 
7.500,-. Ook kunnen 350 vrijwilligers in aanmerking komen voor de VriendenLoterij Passieprijs van elk € 
250,- en kunnen alle vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers bedanken met een speciale webapplicatie, 
gewoon vanaf de mobiele telefoon! Meedoen kan vanaf 1 januari 2021, meer informatie op: 
www.vrijwilligersprijzen.nl  

   

Leren met LEV online  

 

Cursussen, thema bijeenkomsten en groepstrainingen werden de afgelopen maanden 
al weer op locatie georganiseerd maar met inachtneming van de Corona-maatregelen. 
Inmiddels zijn er ook diverse online-trainingen te vinden in Leren met LEV.  
 
Voor 2021 staat o.a. op het programma:  
 

New Leaders  
 
Voor wie?  
New Leaders is een programma voor aankomend bestuurlijk talent. Voor betrokken 
inwoners die willen bijdragen aan de leefbaarheid binnen hun gemeente én zichzelf 
willen ontwikkelen. Voor hen die nu of in de toekomst een leidende positie willen bij een 
evenement, vereniging of vrijwilligersorganisatie. Voor hen die een nieuw initiatief willen 
opstarten. Kortom, voor de kartrekkers van morgen! 
 
Doelstelling en inhoud  
Met dit programma verwerf je kennis en vaardigheden die je nodig hebt als 
bestuurder/leider van een organisatie, project of evenement. Elke avond komt een 
nieuw onderwerp aan de orde. Je leert van ervaren trainers en je leert als groep met en 
van elkaar. Je ontvangt feedback en tips die je direct kunt toepassen in je eigen 
praktijk. De onderwerpen die aan bod komen zijn: 
 
1. Vrijwilligersorganisatie anno 2020: de wereld is enorm veranderd, ook door de 
coronapandemie. Besturen vroeger en nu is echt een ander verhaal. Wat betekent dit 
voor jouw organisatie? Hoe kun je profiteren van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet? 
 
2. Financiën binnen jouw organisatie: Een sessie waarin we kijken welke geldstromen 
er in jouw organisatie omgaan en hoe je andere geldbronnen kunt aanboren. Subsidies, 
fondsen, sponsors, crowdfunding, alles passeert de revue. 
 
3. Politiek en verenigingen: Je bent als vereniging meer afhankelijk van de politiek 
binnen jouw gemeente dan je in eerste instantie zou denken. Deze sessie biedt inzicht 
in de processen die daarin spelen. Je leert de momenten te herkennen en hoe je hierop 
invloed kunt uitoefenen. 
 
4. Vrijwilligers: Vrijwilligers houden en werven vraagt aandacht van jou als bestuurder. 
We bespreken waar je op moet letten bij het werven van vrijwilligers. En we leren hoe je 
vrijwilligers betrokken kunt houden bij jouw organisatie. 
 
5. Vrijwilligersbeleid: Hoe zorg je ervoor dat mensen hun tijd willen (blijven) steken in 
jouw organisatie? Het goed regelen van zaken voor vrijwilligers is voor organisaties dé 
basisvoorwaarde om vrijwilligers succesvol hun werk te laten doen. 
 
6. Communicatie: Als je niet gezien wordt als vereniging heb je het moeilijk. Als je je 
achterban niet kunt bereiken heb je een probleem. Wat kun je doen om in de 
schijnwerper te komen? Welke communicatiemiddelen zet je in? 
 
7. Personal Branding: De laatste en speelse bijeenkomst geeft je een idee hoe je jezelf 
kunt presenteren. Kijk hoe je jouw unieke verhaal kunt vertellen en ga inzien wat je te 
bieden hebt en waarom dat bijzonder is. Het is tijd dat je de wereld gaat veroveren. Een 
leuke, ontspannen afsluiter. 
 
Aan deze online trainingen zijn geen kosten verbonden. 

http://www.vrijwilligersprijzen.nl/


 
Trainingsdata:  
14 januari 2021 19:30 - 21:00 uur Eerste bijeenkomst 
28 januari 2021 19:30 - 21:00 uur 
11 februari 2021 19:30 - 21:00 uur 
25 februari 2021 19:30 - 21:00 uur 
11 maart 2021 19:30 - 21:00 uur 
25 maart 2021 19:30 - 21:00 uur 
8 april 2021 19:30 - 21:00 uur Laatste bijeenkomst 
 
klik hier voor meer info of gelijk inschrijven  
 
Voor het complete aanbod: zie  LerenmetLEV  

   

Contactgegevens  

LEVgroep - Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Berg 22c (in het CMD) 
5671 CC Nuenen. Tel. 040-2831675 
Contactpersoon: Ismene Borger 
E-mail: ismene.borger@levgroep.nl  
Tel. 06 43119415  

 

LEVgroep   
Penningstraat 55 - 5701 MZ Helmond - T 0492 59 89 89 
Postbus 296 - 5700 AG Helmond - E info@levgroep.nl  

Volgens de AVG is het niet noodzakelijk dat we iedereen die de nieuwsbrief ontvangt, vragen om zich opnieuw aan te 
melden. We willen u wel nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om af te melden, dat kunt u hier doen. Als u abonnee 

blijft, zullen we uiteraard uw emailadres uitsluitend gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief  
 

 
 

https://www.lerenmetlev.nl/vrijwilligers/default.asp?training=366
http://www.lerenmetlev.nl/
mailto:ismene.borger@levgroep.nl
mailto:info@levgroep.nl
mailto:ismene.borger@levgroep.nl?subject=Afmelding%20nieuwsbrief%20Vrijwilligersorganisatie%20Nuenen

