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Op 15 en 16 maart organiseert het Oranje Fonds voor de 9e 

keer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land. In 

heel Nederland steken vrijwilligers de handen uit de mouwen 

bij maatschappelijke organisaties. Zo hebben ze zelf een leuke 

dag én helpen ze de organisatie. In 2012 werden bijna 7000 

klussen vervuld en was in 99% van alle Nederlandse 

gemeenten iets te doen tijdens NLdoet. Zo’n 300.000 

vrijwilligers staken de handen uit de mouwen. Ook de 

Koninklijke Familie ging op diverse plaatsen in het land aan de 

slag. 

 

Ook in de gemeenten Brielle en Westvoorne zijn verschillende klussen 

door organisaties aangemeld waar vrijwilligers aan de slag kunnen! 

Kijk voor meer gegevens op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle bij ‘Vacatures’ en onder ‘Korte 

projecten’. 

 

Vraag nog snel een financiële bijdrage voor uw klus aan bij het 

Oranjefonds: de termijn is verlengd tot 7 februari !!  

www.nldoet.nl  

 

Foto 1. Vrijwilligers knappen samen 

met cliënten van een woonzorggroep 

het tuinmeubilair op tijdens NLdoet. 

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie 

van ons land, georganiseerd door het 

Oranje Fonds. 

© Oranje Fonds / Bart Homburg  

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/centrumvrijwiligerswerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 101 

3230 AC  Brielle 

tel. : 0181-471132/472321 

e-mail: 

Brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl  

website : 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl  

 

Balie in bibliotheek geopend op : 

maandag/woensdag/vrijdag 

van 14.00 tot 16.30 uur 
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Foto 2. Vrijwilligers koken tijdens 

NLdoet voor daklozen.  

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie 

van ons land, georganiseerd door het 

Oranje Fonds. 

© Oranje Fonds / Bart Homburg 

 

 

 

Foto 3. Vrijwilligers schilderen tijdens 

NLdoet het clubhuis van de scouting. 

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie 

van ons land, georganiseerd door het 

Oranje Fonds. 

© Oranje Fonds / Bart Homburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERSCAFÉ: 

 ‘SUBSIDIE AANVRAGEN EN ANDERE 
MOGELIJKHEDEN’ 

 

Op dinsdag 12 februari zijn vrijwilligers en organisaties welkom bij het 

vrijwilligerscafé in Hellevoetsluis. Locatie: bibliotheek Hellevoetsluis, 

Woordbouwerplein 1. 

 

In deze workshop 

“activiteitensubsidie wel of niet” 

gaan we uitgebreid in op wat men 

als organisatie kan gaan doen om 

ook zonder subsidie dus op eigen 

kracht in 2014 door te kunnen 

gaan. PUSH heeft een aantal 

voorbeelden in het land 

bestudeerd en komt met een 

presentatie en werkmap voor 

vrijwilligers en 

bewonersorganisaties over hoe  

men verder kan gaan zonder subsidie. Verder staan we eveneens stil 

bij de aanvraag voor subsidie 2014 die voor 1 april ingediend moet 

worden. U kunt zich  inschrijven via onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl  

 

 

http://www.centrumvrijwilligerswerk.nl/


 
 

VRIJWILLIGERS VOORJAARSMARKT 

EN 10-JARIG BESTAAN 

CENTRUM VRIJWILLIGERSWERK H’SLUIS 
 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Centrum 

Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis vindt er op woensdag 6 maart van 

10.00 tot 16.00 uur een Vrijwilligers Voorjaarsmarkt plaats in 

winkelcentrum De 

Struytse Hoeck, op het 

plein voor de V&D. Er is 

een muzikale aankleding 

van multipercussion en 

straattheater 

Helvetia. Voor bezoekers 

is er koffie en gebak! 

 

 

 

 

 

Boekentip: 

Sociale media 

Social media kunnen sportverenigingen helpen bij bijvoorbeeld het 

werven van vrijwilligers, het versterken van het (sponsor)netwerk en 

het besparen op communicatiekosten. Bovenal kunnen social media 

het bereik en de clubbinding vergroten. Dit handboek maakt met 

name bestuurders en pr- en communicatiefunctionarissen van 

sportverenigingen vertrouwd met social media. In het boek komen de 

vijf populairste platforms aan bod: Facebook, Hyves, LinkedIn, Twitter 

en YouTube. Hoewel in eerste 

instantie geschreven voor 

sportverenigingen, kunnen ook 

andere vrijwilligersorganisaties er 

insipiratie uit opdoen. Vele tips en 

voorbeelden maken concreet hoe 

verenigingen via social media het 

contct met hun achterban kunnen 

versterken en vergroten. 

 

Martin van Berkel; Handboek 

sociale media voor 

sportverenigingen. 

Prijs: € 19,03 te bestellen via www.sportsmedia.nl  

 

 

http://www.sportsmedia.nl/

