
 

  

Periodieke nieuwsbrief voor organisaties en verenigingen die zoeken naar vrijwilligers 

Heeft uw organisatie behoefte aan helpende handen? 

Op www.klikleudal.nl zoeken actieve en gemotiveerde mensen uitdagend 

vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die graag aan de slag willen in uw organisatie. 

Klikleudal.nl, vrijwilligers voor mensen, is de website voor vrijwilligerswerk 

in de gemeente Leudal. Klikleudal.nl brengt de gemotiveerde vrijwilliger en 

organisaties en verenigingen die vacatures hebben bij elkaar. Klikleudal.nl 

ondersteunt het werven, matchen en bemiddelen van zowel vrijwilligers als 

organisaties en hun vacatures. Er zijn geen kosten verbonden aan inschrij-

ving en/of bemiddeling op www.klikleudal.nl .   

  

  

 

Relevante informatie over uw vacature en organisatie wordt vervolgens ge-

koppeld aan de namen van potentieel geschikte kandidaat-vrijwilligers. Het 

Steunpunt Vrijwilligers zorgt ervoor dat u met elkaar in contact komt. 

 

De vacaturebank van www.klikleudal.nl wordt beheerd door Steunpunt Vrij-

willigers, onderdeel van Proteion Welzijn. 
  

Contact 

T 0475 - 45 30 33 

E paulinejorissen@proteion.nl 

E info@klikleudal.nl  

I  www.klikleudal.nl  

Website klikleudal.nl 

 
Voorwoord 
 

Voor u ligt alweer de 3e uitgave van 

de Klikleudalflits, de digitale nieuws-

brief van klikleudal.nl. 

 

In de klikleudalflits leest u actuele in-

formatie over vrijwilligerswerk, die 

van belang is voor organisaties en 

verenigingen die werken met vrijwil-

ligers. 

 

De Klikleudalflits zal 2 maal per jaar 

verschijnen. 

 

Mocht u zelf informatie hebben, 

waarvan u denkt dat het ook interes-

sant is voor andere organisaties en 

verenigingen, dan kunt u deze naar 

ons mailen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Het Klikleudalteam: Pauline Jorissen, 

Sandra Breukers, Hanneke Burke en 

Math Dirkx. 

 

U vindt Klik Leudal ook op Facebook. 

 

T 0475 - 45 30 33 

 

 

*   * * 
 

Waar actief? 

Klikleudal.nl is actief in alle kernen van 

de gemeente Leudal: Baexem, Bugge-

num, Ell, Grathem, Haelen, Haler, Hei-

bloem, Heythuysen, Horn, Hunsel, Itter-

voort, Kelpen-Oler, Neer, Neeritter, 

Nunhem en Roggel.  

 

Daarnaast plaatsen ook organisaties uit 

omliggende gemeenten regelmatig va-

catures bij www.klikleudal.nl . 
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Meld uw organisatie aan! 

Organisaties en verenigingen 

kunnen zich online inschrijven 

op www.klikleudal.nl en ont-

vangen per omgaande een 

wachtwoord.  

 

Hiermee kunt u inloggen en 

uw vacature(s) en/of project 

plaatsen op de site. 

 

Persoonlijke aanpak. 

Als u een non-profit organisa-

tie vertegenwoordigt en bin-

nen uw instelling behoefte 

heeft aan één of meer vrijwil-

ligers neemt u contact op met 

het Steunpunt Vrijwilligers.  

 

Klikleudal.nl is een initiatief van Pro-

teion Welzijn en wordt mede mogelijk 

gemaakt door de gemeente Leudal. 
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Iedere dag weer zetten vele vrijwilligers in de gemeente Leudal zich in 

voor mens en maatschappij. Dit doen zij zonder dat zij hier iets voor 

terug verwachten. Het gemeentebestuur van de gemeente Leudal 

hecht veel waarde aan het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Met 

de jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersspeld wil zij die waardering 

nog eens extra onderstrepen.  

 

Inwoners en organisaties konden individuele vrijwilligers, projecten of or-

ganisaties nomineren voor deze “Vrijwilligersspeld”. Alle inzendingen zijn 

door een jury beoordeeld en in beide categorieën: Individuele Vrijwil-

ligers en Projecten/Organisaties zijn de genomineerden geselecteerd.  

 

Ten aanzien van de categorie individuele vrijwilligers viel vooral het aan-

tal ingediende voordrachten op. Wederom bleek dat in de gemeenschap-

pen in Leudal overal actieve vrijwilligers zich inspannen voor de leefbaar-

heid. En ook de kwaliteit was navenant. Dit jaar is daardoor het aantal ge-

nomineerden geen drie, maar vijf personen. Uit deze vijf genomineerden 

zijn twee winnaars geselecteerd.  

 

Tijdens een feestelijke uitreiking op donderdag 12 december 2013 in de 

raadszaal zijn de winnaars bekend gemaakt en kregen deze door burge-

meester Verhoeven van de gemeente Leudal de welverdiende vrijwilligers-

speld uitgereikt. 

 

 
 

De winnaars van de Vrijwilligersspelden Leudal 2013 zijn: categorie Indivi-

duele Vrijwilliger: mevrouw Brouwers-Aendekerk uit Baexem, genomineerd 

door kerkbestuur parochie St.Johannes de Doper en mevrouw Jolanda 

Henskens uit Baexem, genomineerd door de heer Wim Kloth. 

Categorie Projecten/Organisaties: Vrijwilligers Stichting de Vrolijkheid AZC 

Baexem, genomineerd door Annemarie Joosten. 

 

Methodiek  

In veilige Handen 

Als vereniging of vrijwilligersorganisa-

tie is niets zo fijn als kunnen zeggen 

dat je je zaakjes goed op orde hebt. 

Daar hoort ook bij dat  fysieke en soci-

ale veiligheid gegarandeerd is, zowel 

voor vrijwilligers als voor bezoekers of 

klanten. Als je als organisatie met en 

voor minderjarigen werkt, is zorgen 

voor een veilige omgeving waarin kin-

deren en jongeren verblijven heel be-

langrijk. Een  fysiek veilige (speel) om-

geving en veilige materialen, maar ook 

het voorkomen dat minderjarigen in 

het vrijwilligerswerk seksueel misbruikt 

worden.  

De Vereniging NOV (Nederlandse Or-

ganisaties Vrijwilligerswerk) ontwik-

kelde in opdracht van het Ministerie 

van Justitie een stappenplan dat begint 

bij het bespreekbaar maken binnen het 

bestuur en eindigt bij het voorlichten 

van alle betrokkenen over de maatre-

gelen die zijn genomen om de kans op 

seksueel misbruik zo klein mogelijk te 

maken.  

Jeugdwerk Limburg geeft voorlich-

tingsavonden aan lokale vrijwilligersor-

ganisaties en leidt vrijwilligers op tot 

‘adviseur sociale veiligheid’. Dit is een 

vrijwilliger die  het bestuur adviseert en 

bij draagt aan de invoering van pre-

ventieve maatregelen in de organisatie. 

Tevens wordt hij/zij opgeleid om bij in-

cidenten handelend op te treden, zo-

dat naar de juiste hulporganisaties kan 

worden doorverwezen en dat er goede 
opvang wordt gerealiseerd.www.jeugd-

werklimburg.nl  

Vrijwilligersspeld 
LEUDAL 2013 

Hoeve de Kaolder wint  

publieksprijs 
Op woensdagavond 5 februari 2014 

vond in een bomvolle Bombardonzaal 

de uitreiking van de tweede Onderne-

mersprijs Leudal plaats. Na vijf spette-

rende presentaties werd als eerste de 

Rabo publieksprijs uitgereikt. Deze 

werd, na een nek-aan-nek race, in ont-

vangst genomen door Hoeve de Kaol-

der uit Baexem.             

 

Op klikleudal.nl vindt u passende va-

catures van verenigingen en organi-

saties. Klikleudal.nl brengt vrijwil-

ligers en vacatures bij elkaar. 

http://www.jeugdwerklimburg.nl/
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Moeten wij vrijwilligers een vrijwilligersver-

goeding geven? 
Nee, een organisatie is niet verplicht om vrijwilligers een onkosten- of reis-

kostenvergoeding oftewel een vrijwilligersvergoeding te geven. Wel hante-

ren veel vrijwilligersorganisaties het principe dat vrijwilligers zelf geen kos-

ten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken. 
  

Wanneer is er sprake van een vrijwilligersver-

goeding? 
Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding als de vergoeding niet in ver-

houding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. De vergoe-

ding moet het karakter hebben van een onkostenvergoeding.  

De Belastingdienst hanteert de term “geen marktconforme vergoeding”. 

Als de vergoeding wel marktconform is, is er geen sprake van een vrijwil-

ligersvergoeding en is de vergoeding belast voor de loon- en inkomsten-

belasting.  

   

  

   

Daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

 De maximale vergoeding van € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar 

mag niet worden overschreden.  

 De vrijwilliger verricht niet beroepsmatig werkzaamheden voor een or-

ganisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of 

voor een sportorganisatie.   

 De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen. 

Denk bijvoorbeeld ook aan de vergoedingen in natura zoals het ver-

strekken van sportkleding en eventuele reiskostenvergoedingen. Als 

de maximale normbedragen worden overschreden, dienen zowel de 

vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger de vergoeding op te geven 

aan de Belastingdienst.  

 

Belastingaangifte 

Als de vrijwilligersvergoeding hoger is 

dan de maximale normbedragen zijn 

zowel de organisatie die uitbetaalt als 

de vrijwilliger die ontvangt, verplicht 

daarvan aangifte te doen. Via het IB 47 

formulier kan de vereniging in één keer 

achteraf van alle vrijwilligers de ontvan-

gen vergoeding opgeven aan de belas-

tingdienst. Vrijwilligers doen zelf aan-

gifte. Wanneer er geen opgave wordt 

gedaan, kan de vereniging bij een fis-

cale controle een naheffing van sociale 

premies, meestal vermeerderd met een 

boete, verwachten.  

  

Overzicht 
Tip! Geef in het begin van het jaar alle 

vrijwilligers een overzicht met daarop 

het bedrag ‘verdiend in het afgelopen 

kalenderjaar’ dat aan de belasting-

dienst zal worden opgegeven en vraag 

hen binnen 14 dagen kenbaar te ma-

ken of de voorgenomen opgave klopt. 

Bij geen bericht geeft de organisatie 

daadwerkelijk het bedrag aan de belas-

tingdienst door en weet ook de vrijwil-

liger welke vergoeding hij eventueel 

aan moet geven. 

 

Maximale normbedragen 
Let op! Als een vergoeding meer be-

draagt dan de maximale normbedra-

gen, zou in beginsel van geval tot geval 

moeten worden beoordeeld of de vrij-

williger al dan niet in dienstbetrekking 

werkzaam is. De belastingdienst heeft 

echter bepaald dat de arbeidsverhou-

ding met de vrijwilliger niet als dienst-

betrekking wordt beschouwd als men 

aan de voorwaarde voldoet dat de ver-

strekte vergoeding jaarlijks middels het 

IB formulier wordt doorgeven. 

Vrijwilligersvergoeding 
VEELGESTELDE VRAGEN 

 

Wie is vrijwilliger 

Volgens de belastingdienst is een vrij-

williger een persoon die niet beroeps-

halve en op vrijwillige basis werkzaam-

heden verricht voor een organisatie of 

instelling die niet is onderworpen aan 

de vennootschapsbelasting of voor een 

sportorganisatie zonder dat hij daar-

voor een reële arbeidsbeloning ont-

vangt. 

 

                       



 

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd : ook een wens van uw vereniging? 

 

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, hebben veel verenigingen problemen 

om voldoende en geschikte vrijwilligers te vinden. Om het tekort aan 

vrijwilligers aan te pakken is een methode ontwikkeld onder de naam 

“Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd”. De methodiek is in de afgelopen 

periode in Nederland onder een aantal verenigingen uitgeprobeerd. Uit 

deze “pilots” blijkt onder meer dat : 

 de gehanteerde werkwijze afgestemd is op de vaak beperkte tijd 

die verenigingsbestuurders hebben om zich bezig te houden met 

deze problematiek. 

 verenigingen in een korte tijdsperiode voldoende nieuwe 

vrijwilligers weten te werven. 

 verenigingen een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid weten te 

ontwikkelen , waardoor ook nieuwe (maatschappelijke) kansen 

voor de verenigingen gerealiseerd kunnen worden. 

Steunpunt Vrijwilligers Leudal heeft verenigingen in de gelegenheid 

gesteld om gebruik te gaan maken van de bovengenoemde methodiek. 

In november 2013 heeft er een algemene workshop plaatsgevonden en in 

januari 2014 is heeft de eerste van een 4-tal werkbijeenkomsten voor 

verenigingen die zich de methodiek verder eigen willen maken van start 

gegaan. 

Vermeld hierbij kan worden dat het Steunpunt Vrijwilligers Leudal de 

deelnemende verenigingen in praktische zin zal ondersteunen bij de 

uitvoering. 

Wilt u nog meedoen? 

Op 12 maart vindt de tweede cursusavond plaats. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligers Leudal, tel 0475-

453033 

 

Sponsoring  

Doordat de digitale vacaturebank Klikleudal.nl door Jan Linders uitgekozen 

is als Goed Doel, kan het Steunpunt Vrijwilligers Leudal u deze workshop 

en cursus gratis aanbieden. 

 

 

Workshop  “Meer Vrijwilligers in 
Kortere Tijd”  

Bezoekadres: 

Steunpunt Vrijwilligers Leudal 

Dorpstraat 32 

6095 AH  Baexem 

Telefoon: (0475) 453033 

Fax: (0475) 453053 

E-mail: info@klikleudal.nl  

Algemene openingstijden kantoor 

maandag t/m donderdag: 08.30 - 

17.00 uur vrijdag: 08.30 - 12.30 uur 

NL DOET 
Op 21 en 22 maart 2014 organiseert 

het Oranje Fonds NL DOET: de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. Op de 

9e editie van NL DOET in 2013 waren 

meer dan 310.000 Nederlanders actief, 

een recordaantal. En dit keer wil de or-

ganisatie nog meer mensen op de 

been krijgen. Vrijwilligers zijn het klop-

pend hart van vele sociale initiatieven. 

Het Oranje Fonds laat met NL DOET 

zien hoe belangrijk actieve burgers 

voor de samenleving zijn. Daarnaast 

draagt NL DOET bij aan een goed 

imago van het vrijwilligerswerk.  

Nederland van zijn beste kant 

Het Oranje Fonds is het grootste natio-

nale fonds op sociaal gebied en laat 

Nederland van zijn beste kant zien. Per 

jaar besteedt het ongeveer € 24 mil-

joen aan organisaties en initiatieven die 

de sociale cohesie versterken in Neder-

land en in het Caribische deel van het 

Koninkrijk. De Prins van Oranje en Prin-

ses Máxima zijn beschermpaar van het 

Fonds. 

Klusaanbieders 

Wilt u als maatschappelijke organisatie 

meedoen aan NL DOET? Aanmelden 

gaat eenvoudig via de website. Klik op 

'Mijn klus aanmelden' en vul de vol-

gende gegevens in:  

 een korte omschrijving van de 

klus; 

 het aantal en soort vrijwilligers dat 

u zoekt; 

 uw contactgegevens. 

Uw klus verschijnt vervolgens op de NL 

DOET website zodat belangstellende 

klussers uit uw omgeving zich bij u 

kunnen aanmelden.  

 

INFO: http://www.nldoet.nl 

Op klikleudal.nl vindt u passende va-

catures van verenigingen en organi-

saties. Klikleudal.nl brengt vrijwil-

ligers en vacatures bij elkaar. 

http://www.nldoet.nl/

