Periodieke nieuwsbrief voor organisaties en verenigingen die zoeken naar vrijwilligers

PERSBERICHT

Jan Linders Ittervoort
verrast Klik Leudal
ITTERVOORT - Onlangs verraste supermarkt Jan Linders in Ittervoort
Klik Leudal met een donatie vanuit het Jan Linders Fonds. “Een donatie van 3230,- euro! Wat een geweldig resultaat. Namens het hele Jan
Linders team wil ik onze klanten ontzettend bedanken voor hun bijdrage”, aldus supermarktmanager Marco Schroen.
Jan Linders in Ittervoort zet dit jaar diverse activiteiten op om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het eigen lokale doel Klik Leudal. De eerste activiteit was de spaaractie ’50 jaar keukengeheimen’, een verzamelalbum
boordevol recepten, tips en kortingsbonnen. “We hebben in totaal 1615 albums verkocht voor één euro per stuk.” Dit bedrag is vervolgens verdubbeld door het Jan Linders Fonds. “Dit mooie bedrag kunnen we goed gebruiken. Daarmee gaan we onder andere workshops organiseren met als
thema: Vinden en binden van vrijwilligers”, zegt enthousiaste woordvoerster Pauline Jorissen van Proteion Welzijn en Steunpunt Vrijwilligers.
De fondsenwerving gaat gewoon door, want later dit jaar organiseert de
supermarkt samen met het goede doel nog meer activiteiten.
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Voorwoord
En hier is dan de 2e uitgave van de
Klikleudalflits, de digitale nieuwsbrief
van klikleudal.nl. Ik wil u bedanken voor
de mooie reacties op de 1ste uitgave.
Dit is weer een stimulans om verder te
gaan.
In de klikleudalflits leest u actuele informatie over vrijwilligerswerk, die van belang is voor organisaties en verenigingen die werken met vrijwilligers. Mocht
u zelf informatie hebben, waarvan u
denkt dat het ook interessant is voor
andere organisaties en verenigingen,
dan kunt u deze naar mij mailen. Voor
suggesties en ideeën staan we altijd
open!
Met de zomervakantie voor de boeg
wens ik u een fijne vakantie toe!
Pauline Jorissen
Coördinator Steunpunt Vrijwilligers
E paulinejorissen@proteion.nl
T 0475 - 45 30 33

Op de foto van links naar rechts: Marco Schroen, supermarktmanager,
Pauline Jorissen, coördinator , Sandra Breukers en Paul Creusen vrijwilligers bij het Steunpunt vrijwilligers.
JAN LINDERS FONDS
Jan Linders supermarkten bestaat in 2013 50 jaar. In het kader van dit jubileum is het Jan Linders Fonds opgericht. Een zelfstandig fonds dat al meteen 59 lokale doelen ondersteunt. Zo heeft elke Supermarkt, maar ook het
servicekantoor en distributiecentrum, een eigen lokaal doel. De teller staat
op dit moment al op 86.254,- euro en dit is pas het begin.
Klikleudal.nl is een initiatief van Proteion Welzijn en wordt mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Leudal.

Waar actief?
Klikleudal.nl is actief in alle kernen van
de gemeente Leudal: Baexem, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Haler, Heibloem, Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler, Neer, Neeritter,
Nunhem en Roggel.
Daarnaast plaatsen ook organisaties uit
omliggende gemeenten regelmatig vacatures bij www.klikleudal.nl.

Viering op 21 september

Burendag 2013
Burendag is een jaarlijks terugkerend
feest dat bedoeld is om samen met de
buren en de buurt te vieren. Dit jaar
vieren we Burendag op 21 september.
Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets
goeds doen voor elkaar en de buurt.
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en
zich samen inzetten voor hun buurt.
Douwe Egberts en het Oranje Fonds
ondersteunt daar graag in.

Cursus Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik/IVA druk bezocht
Op maandag 18 februari 2013 heeft het Steunpunt Vrijwilligers Leudal
weer een IVA-cursus georganiseerd.
De Voedsel en Warenautoriteit heeft inspecteurs aangesteld die specifiek
kantines en andere clubgebouwen bezoeken waar alcohol geschonken
wordt. Er wordt met name gekeken of er geen alcohol geschonken wordt
aan jongeren onder de 16 jaar. Alcohol op jonge leeftijd kan schadelijk zijn
voor de ontwikkeling van de jongeren. Hoe hiermee om te gaan binnen uw
vereniging wordt in de instructie behandeld.

Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact, met een goede kop
koffie. Koffie is voor buren het begin
voor het leggen en versterken van de
contacten. En die contacten zijn de basis voor een leuke Burendag!
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook
met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen.
Daarom is het mogelijk als buurt een
aanvraag tot € 500,- in te dienen bij het
Oranje Fonds om het Burendagplan te
kunnen uitvoeren. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te vragen bij het
Oranje Fonds wanneer je Burendag op
20, 21, 22 september viert. Kijk voor
meer informatie op www.burendag.nl.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
 Kennis over alcohol en de gevolgen van alcoholgebruik
 Bestuursreglement alcoholverstrekking voor sportkantines
 Bespreking van praktijkvoorbeelden aan de hand van een video.
De cursus werd verzorgd door een medewerkster van de GGZ-groep
Noord- en Midden-Limburg. Deelnemers ontvangen een certificaat.
In het najaar van 2013 zal weer een cursus worden georganiseerd.

Vrijwilligersspeld Leudal 2013

Vooraankondiging
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.
Vanaf medio augustus 2013 kan er weer
genomineerd worden. Houdt u de berichtgeving in de plaatselijke media in de
gaten!

Op klikleudal.nl vindt u passende vacatures van verenigingen en organisaties. Klikleudal.nl brengt vrijwilligers en vacatures bij elkaar.

Vrijwilligersvergoeding
VEELGESTELDE VRAGEN
Moeten organisaties vrijwilligers een
vrijwilligersvergoeding geven?
Nee, een organisatie is niet verplicht om vrijwilligers een onkosten- of reiskostenvergoeding oftewel een vrijwilligersvergoeding te geven. Wel hanteren veel vrijwilligersorganisaties het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken.

Website Klikleudal
goed bezocht
De website www.klikleudal.nl blijkt een
groot succes te zijn. In de eerste helft
van 2013 hebben 2.165 bezoekers de
website weten te vinden en zich georienteerd of gebruik gemaakt van de
diensten die deze site biedt. Dit zijn
492 bezoekers meer, ten opzichte van
het eerste halfjaar 2012. Dat komt
overeen met een groei van bijna 30%.
1ste halfjaar 2013
Bezoeken

2.165

Paginaweergaven

17.052

Unieke bezoekers

1.697

Pagina’s/bezoek

7,880

Heeft uw organisatie
behoefte aan helpende
handen?
Wanneer is er sprake van een
vrijwilligersvergoeding?
Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding als de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. De vergoeding 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 vrijwilligersvergoeding en is de vergoeding belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

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 organisatie 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 verstrekken 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.

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 inschrijving en/of bemiddeling.

Schrijf u in voor de
'Meer dan handen'Vrijwilligersprijzen
Op 7 december 2013, Internationale
vrijwilligersdag, reikt staatssecretaris
Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 'Meer dan handen'vrijwilligersprijzen uit. Deelnemers
maken kans op € 5.000,-.

NLdoet, ook in Leudal
KLUSSEN VERSCHOVEN
Door de slechte weersomstandigheden zijn verschillende geplande
klussen op 15 en 16 maart 2013 niet doorgegaan. Ze zijn verschoven
naar een andere datum.
Maar bij Zorgcentrum St. Elisabeth in Haelen is de activiteit wél doorgegaan. Op 15 maart was het niet alleen NLdoet, maar ook nog eens Nationale Pannenkoekdag. Kinderen van basisschool “De Neerakker” uit Heythuysen verwenden de cliënten van het zorgcentrum met heerlijke pannenkoeken. Als volleerde obers zorgden de kinderen voor een mooi gedekte
tafel, een lekkere kop koffie en het serveren van de pannenkoeken. Esther
Noten, gemeente Leudal, Léon Wijers, directeur Land van Horne en Pauline
Jorissen, Steunpunt Vrijwilligers droegen ook hun steentje bij.

De prijs is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties, vrijwilligersprojecten en
burgerinitiatieven, maar ook voor gemeenten en bedrijven die vrijwilligerswerk structureel stimuleren.

Inschrijven
Kijk voor meer informatie en inschrijven (dit kan tot uiterlijk 1 oktober) op
http://www.vrijwilligerswerk.nl.
De jury let onder meer op de voorbeeldfunctie die de projecten en organisaties hebben en hoeveel mensen er
van profiteren. Maar ze kijkt ook naar
wat het project nog meer oplevert, bijvoorbeeld competentieontwikkeling
van de vrijwilligers en de samenwerking en verbinding met andere partijen.

Bezoekadres
Proteion Welzijn
Dorpstraat 32
6095 AH Baexem
Telefoon: (0475) 453033
Fax:
(0475) 453053
E-mail:
welzijn@proteion.nl
Algemene openingstijden kantoor
maandag t/m donderdag: 08.30 17.00 uur vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Ook bij woonzorgcentrum St. Charles is er flink gewerkt tijdens NLdoet.
Schilderklussen zijn verricht door vrijwilligers van onder andere Vluchtelingenwerk Leudal.
KLOPPEND HART
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje
Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de
samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het
vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om
een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Noteert u alvast
NLdoet 2014 op 21 en 22 maart.

* * *
Op klikleudal.nl vindt u passende vacatures van verenigingen en organisaties. Klikleudal.nl brengt vrijwilligers en vacatures bij elkaar.

