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Website klikleudal.nl
VRIJWILLIGERS VOOR MENSEN
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 inschrijving en/of bemiddeling op www.klikleudal.nl .

Meld uw organisatie aan!
Organisaties en verenigingen
kunnen zich online inschrijven
op www.klikleudal.nl en ontvangen 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 organisatie vertegenwoordigt en binnen uw instelling behoefte
heeft aan één of meer vrijwilligers neemt u contact op met
het Steunpunt Vrijwilligers.
Relevante informatie over uw vacature en organisatie wordt vervolgens
gekoppeld aan de namen van potentieel geschikte kandidaat-vrijwilligers.
Het Steunpunt Vrijwilligers zorgt ervoor dat u met elkaar in contact komt.

Voorwoord
Met trots presenteer ik u de 1ste
uitgave van de Klikleudalflits, de digitale nieuwsbrief van klikleudal.nl.
In de klikleudalflits leest u actuele
informatie over vrijwilligerswerk, die
van belang is voor organisaties en
verenigingen die werken met vrijwilligers.
De Klikleudalflits zal 2 maal per jaar
verschijnen.
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.
Ik wens u veel leesplezier!
Pauline Jorissen
Coördinator Steunpunt Vrijwilligers
E paulinejorissen@proteion.nl
T 0475 - 45 30 33

* * *

De vacaturebank van www.klikleudal.nl wordt beheerd door Steunpunt
Vrijwilligers, onderdeel van Proteion Welzijn.

Contact

Waar actief?

T 0475 - 45 30 33
E paulinejorissen@proteion.nl
I www.klikleudal.nl

Klikleudal.nl is een initiatief van Proteion Welzijn en wordt mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Leudal.

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 .

Workshop“Kom de deur uit!”
In het kader van “De Week tegen Eenzaamheid” en met als thema de boodschap “Kom de deur uit” vond op woensdag 3 oktober in Leudal een drukbezochte en geslaagde workshop plaats voor
vrijwilligers. Belangrijkste oogmerk van
deze activiteit was het streven om de
huidige samenleving bewust te maken
van eenzaamheid en het voorkomen van
dit maatschappelijke probleem. De organisatie van deze meeting lag in handen
van Coalitie Erbij en het Steunpunt Vrijwilligers Leudal van Proteion Welzijn.
Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van vele landelijke organisaties. De
workshop vond plaats in het zalencentrum Baexheimerhof te Baexem. Het
welkomstwoord werd verzorgd door de
portefeuillehouder samenleving van de
gemeente Leudal, wethouder Jo Smolenaars. In totaal bezochten 50 deelnemers de bijeenkomst die geleid werd
door Ingrid Kerkvliet van Coalitie Erbij. Na
afloop van de workshop konden de deelnemers genieten van een heerlijke lunch.

Vrijwilligersspeld
LEUDAL 2012
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.
Hoe werkt het?
Tot en met zondag 18 november 2012 kan iedereen uit de gemeente Leudal een individuele vrijwilliger of een organisatie voordragen voor deze
onderscheiding. Het gaat daarbij om inwoners die in Leudal als vrijwilliger
actief zijn in bijvoorbeeld sportverenigingen, in de hulpverlening, in belangenorganisaties of in actiegroepen, natuur en recreatie, enzovoort. Dit
hoeven niet perse inwoners te zijn die al vele jaren in het bestuur van een
vereniging zitten. Het kunnen ook jonge mensen zijn die met vrijwillige
inzet op korte termijn iets (groots) hebben bereikt en daarmee een voorbeeld zijn voor andere inwoners van de gemeente Leudal. Naast individuen
kunnen ook organisaties genomineerd worden. Organisaties waarin veel
vrijwilligers actief zijn en die mede dankzij deze inzet veel betekenen.

Belang van activiteiten buitenshuis
In een interactieve en prikkelende workshop gingen de vrijwilligers woensdag 3
oktober aan de slag met het onderwerp
eenzaamheid en het thema “Kom de deur
uit”. De stap nemen om de deur uit te
gaan, zo blijkt uit onderzoek, schijnt
dikwijls erg lastig te zijn voor mensen die
zich eenzaam voelen. Door te kiezen voor
bovenstaand thema onderstrepen de
initiatiefnemers in elk geval wel het grote
belang dat zij hechten aan het ondernemen van activiteiten buitenshuis. “De
deur uitkomen” en actief zijn en blijven,
helpt immers drastisch tegen het gevoel
van eenzaamheid, zo luidt het parool.

Vereniging NOV
NOV maakt zich in een continue lobby
sterk voor het vrijwilligerswerk bij de
landelijke, provinciale en lokale politiek.
Ze brengt haar leden met elkaar in
contact in netwerken, organiseert themabijeenkomsten en schaaft aan het
imago van het vrijwilligerswerk. Voor
documentatie zie: http://www.nov.nl

Genomineerden voor de Vrijwilligersspeld Leudal 2011
Aanmelden voor de speld
Op de site www.vrijwilligersspeldleudal.nl kan men individuen of organisaties nomineren. Een onafhankelijke jury beoordeelt wie dit jaar de speld in
ontvangst mag nemen.
Feestelijke uitreiking
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 13 december 2012 wordt
de vrijwilligersspeld uitgereikt. Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden
tot het Steunpunt Vrijwilligers van de gemeente Leudal, uitgevoerd door
Proteion Welzijn.  0475-453033 of mail paulinejorissen@proteion.nl

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

Vrijwilligersvergoeding
VEELGESTELDE VRAGEN
Moeten wij 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.

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.

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 ontvangen vergoeding opgeven aan de
belastingdienst. Vrijwilligers doen zelf
aangifte. Wanneer er geen opgave
wordt gedaan, kan de vereniging bij
een fiscale 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 belastingdienst
zal worden opgegeven en vraag hen
binnen 14 dagen kenbaar te maken of
de voorgenomen opgave klopt. Bij
geen bericht geeft de organisatie
daadwerkelijk het bedrag aan de belastingdienst door en weet ook de vrijwilliger welke vergoeding hij eventueel
aan moet geven.

Maximale normbedragen

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.

Let op! Als een vergoeding meer bedraagt dan de maximale normbedragen, zou in beginsel van geval tot geval
moeten worden beoordeeld of de vrijwilliger al dan niet in dienstbetrekking
werkzaam is. De belastingdienst heeft
echter bepaald dat de arbeidsverhouding met de vrijwilliger niet als dienstbetrekking wordt beschouwd als men
aan de voorwaarde voldoet dat de
verstrekte vergoeding jaarlijks middels
het IB formulier wordt doorgeven.

Wie is vrijwilliger
Volgens de belastingdienst is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor een organisatie of
instelling die niet is onderworpen aan
de vennootschapsbelasting of voor een
sportorganisatie zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt.

NL DOET
Op 15 en 16 maart 2013 organiseert
het Oranje Fonds NL DOET: de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. Op de
e
8 editie van NL DOET in 2012 waren
meer dan 300.000 Nederlanders actief,
een recordaantal. En dit keer wil de
organisatie nog meer mensen op de
been krijgen. Vrijwilligers zijn het kloppend 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 nationale fonds op sociaal gebied en laat
Nederland van zijn beste kant zien. Per
jaar besteedt het ongeveer € 24 miljoen aan organisaties en initiatieven die
de sociale cohesie versterken in Nederland en in het Caribische deel van het
Koninkrijk. De Prins van Oranje en
Prinses 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 volgende 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

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

Workshop “leren van elkaar”
oogst succes
De onlangs door het Steunpunt Vrijwilligers Leudal georganiseerde
workshop “Leren van elkaar” is een groot succes geworden. De deelnemende organisaties waren onverdeeld positief en bijzonder enthousiast over dit initiatief. Ze drongen na afloop aan op een vervolg van
de workshop en pleitten voor meer diepgang en meer tijd om ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast hadden de deelnemers behoefte
aan uitgebreidere informatie over vrijwilligersverzekeringen, de functie van het Wmo-loket in relatie tot vrijwilligerswerk en vrijwilligersvergoedingen.
Terwijl sommige verenigingen ogenschijnlijk moeiteloos vrijwilligers aantrekken, worstelen andere organisaties al jaren met het probleem voldoende vrijwilligers te werven om zodoende de zaak draaiende te houden. Teneinde een oplossing voor deze lastige kwestie te bewerkstelligen is de
workshop “Leren van elkaar” ontwikkeld, met het onderzoek “Leren van
elkaar” van het Verwey-Jonkerinstituut als aanleiding. Dit onderzoek is
door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geïnitieerd om het probleem van te weinig vrijwilligers en weinig (intersectorale)
samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties aan te pakken en daarin van
elkaar te leren.

In Leudal werd onlangs de workshop “Leren van elkaar” aangeboden door
het Steunpunt Vrijwilligers van Proteion Welzijn. Centraal hierin stond het
leren van elkaar. Op deze avond werd onder meer informatie verschaft over
de wijze waarop organisaties en verenigingen vrijwilligers vinden en binden, alsmede de wijze waarop ze elkaar onderling kunnen versterken en
samenwerken. Tijdens de workshop vond veel informatieoverdracht plaats
en wisselden (bestuurs-)leden van vrijwilligersorganisaties tips en ideeën
uit. In totaal namen er 23 personen deel aan de workshop. Deze deelnemers vertegenwoordigden in totaal 15 organisaties uit de gemeente.
De workshop werd verzorgd door mevrouw P. Prinssen, werkzaam bij adviesbureau Move Me Advies Welzijn. Mevrouw Prinssen is al jaren actief op
het gebied van het vrijwilligerswerk in Limburg.

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

