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NL DOET 2015 KOMT ER WEER AAN!! 
 

Op 20 en 21 maart 2015 steken vele maatschappelijk betrokken 

Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de 

grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het 

Oranje Fonds. Ben of ken je een maatschappelijke organisatie 

waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Of 

heb je zin om samen met collega’s, vrienden of teamgenoten bij 

een organisatie aan de slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet. 

 

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale initiatieven. Met NLdoet 

stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de 

samenleving en zet vrijwillige inzet in de spotlights. Vorig jaar waren al 

325.000 Nederlanders actief tijdens NLdoet, een recordaantal. In 2015 wil 

het Oranje Fonds nog veel meer mensen op de been brengen.   

 

Samen aan de slag 

Overal in het land zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te doen. Het 

opknappen van een clubhuis, een dierenverblijf of een speeltuin. Een paar 

uur erop uit met ouderen of gehandicapten. Tussen al deze klussen vind je 

vast en zeker een mooie activiteit die je samen met je collega’s, familie of 

je sportteam kunt doen. Ben je maatschappelijk betrokken en heb je zin 

om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken? Meld je aan op 

www.nldoet.nl. Er komen dagelijks nieuwe activiteiten bij! 

 

Een klus te klaren?  

Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig 

zijn? NLdoet is de uitgelezen kans om elke activiteit met hen aan te 

pakken. Meedoen betekent extra handen, nieuwe netwerken en 

naamsbekendheid voor je organisatie. Heb je een klus te klaren of wil je 

tijdens NLdoet net dat beetje extra doen? Meld je klus dan aan op 

www.nldoet.nl.  
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Meer weten? 

Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws en tips en inspiratie 

voor een fantastische NLdoet activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl.  

 

Het Centrum Vrijwilligerswerk komt tijdens NL Doet bij uw organisatie 

langs als u meedoet. Wij zorgen voor nog wat extra PR en melden uw klus 

ook op onze website. 

 

VRIJWILLIGERSKAARTHOUDERS MET KORTING 
NAAR HET BRESTHEATER EN THEATER TWEE 

HONDJES! 
Het Centrum Vrijwilligerswerk is zeer blij dat twee theaters in de nabije 

omgeving samenwerking met de NapPas zijn aangegaan.  

Beide theaters geven 

korting op bepaalde 

voorstellingen. Voor meer 

informatie check de website 

van het BREStheater: 

http://www.brestheater.nl/t

heaterkassa/kortingen-op-

theaterkaartje.html  

Of de website van Theater 

Twee Hondjes: 

http://www.nappas.nl/uitmetkorting/theater-twee-hondjes/  

 

Voor Brielse organisaties: Nog geen vrijwilligerskaart? 

Voor het aanvragen van vrijwilligerskaarten voor uw 

vrijwilligers (dit kan alleen door (het bestuur van) 

organisaties) klik hier. 

 

GRATIS VOG VOOR VRIJWILLIGERS 
Over de regeling  

Uw vrijwilligersorganisatie werkt met jongeren en/of mensen met een 

verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking 

komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), als uw 

organisatie zich op www.gratisvog.nl aanmeldt. 

Voor uw organisatie?  

Niet alle organisaties die met vrijwilligers werken, komen in aanmerking 

voor de Regeling Gratis VOG. Kijk hier of uw organisatie in aanmerking 

komt.  

 

 

Aangemeld, en dan?  

Op deze site kunt u uw organisatie aanmelden voor de Regeling Gratis 

VOG. Hoe gaat het na de aanmelding verder en wat moet u doen, zodat 
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uw vrijwilligers straks gratis een VOG krijgen?  

Meld uw organisatie aan 

Start de aanmelding van uw organisatie door het KvK-nummer van uw 

organisatie (Kamer van Koophandel) in te vullen. Let op! U moet 

gemachtigd zijn om het formulier voor uw organisatie in te vullen en 

uw organisatie moet voldoen aan de voorwaarden. 

Voor de Regeling Gratis VOG móet uw organisatie beleid hebben om 

seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  

 

UITREIKING GELDBEDRAG AAN NATIONALE 
VERENIGING  

DE ZONNEBLOEM, AFDELING WESTVOORNE 
 

Door allerlei omstandigheden werd pas onlangs de opbrengst van de actie 

tijdens Bruisend Brielle (vorig jaar augustus) uitgekeerd aan Nationale 

Vereniging De Zonnebloem, afdeling Westvoorne.  

Weet u het nog? Het Centrum Vrijwilligerswerk had op haar kraam een 

prachtige mand van de Wereldwinkel staan. Voorbijgangers konden raden 

hoeveel de mand en inhoud zou kosten. De mand is gewonnen door 

Megan en Avril Hardi. 

De opbrengst van de actie is door het 

Centrum Vrijwilligerswerk aangevuld tot 

€ 150,- en door (toen nog) 

burgemeester Van Viegen is de 

Zonnebloem getrokken uit de 

organisaties die zich hadden gemeld om 

in aanmerking te komen voor de 

opbrengst. 

De voorzitster en de penningmeester 

van Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Westvoorne waren zeer 

blij met de bijdrage.  

 

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS  
IN HET ZONNETJE! 

 

Natuurlijk zijn alle vrijwilligers belangrijk en zonder de hulp van velen zou 

onze maatschappij er anders uitzien. Op bijzondere momenten zoals de 

lintjesregen worden vrijwilligers die zich jarenlang inzetten vaak geëerd 

voor hun bijdrage aan de maatschappij en worden daarvoor 

voorgedragen. Heel bijzonder en goed dat dat gebeurt. 

Maar…… het Centrum Vrijwilligerswerk wil graag ook af en toe iemand in 

het zonnetje zetten. En daarvoor hoef je niet al 

jarenlang verbonden te zijn aan dezelfde vereniging 

of organisatie. Als medevrijwilligers of de organisatie 

vinden dat een vrijwilliger wel eens even wat extra 

aandacht en waardering mag krijgen. 

 

Het bestuur van de gemeente Westvoorne vindt het 

net als het bestuur van de gemeente Brielle, zeer 

belangrijk dat vrijwilligers regelmatig in het zonnetje 

gezet worden.  

 

Heeft u zo’n vrijwilliger in huis die u wel eens extra zou willen bedanken 



en in de bloemetjes zetten? 

 

Meldt u dit bij het Centrum Vrijwilligerswerk  t.a.v. Elly Roos met een 

briefje of email  erbij waarom nu juist dié vrijwilliger het verdient om 

vrijwilliger van de maand te worden genoemd. Elly zal dan contact met 

u opnemen voor het maken van een afspraak. Mail naar: 

brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl . 

 

Kijk ook eens op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl/brielle/nieuws/laatste-nieuws en bekijk 

meerdere foto’s van de uitreikingen van een ‘Certificaat verleend als dank 

van belangeloze inzet’. 

 

 

NIEUWE VACATURES 

  

1.026 Weidevogelgroep Natuurlijk Voorne-Putten zoekt 

vrijwilligers om de weidevogels te behouden in onze 

natuur.  

 

 

 

 

 

6.024 Westvoorne 

Stichting Biberbunker Oostvoorne is op 

zoek naar vrijwilligers die binnen een 

euke groep hun bijdrage kunnen leveren 

als gids, techneut of modelbouwer. Bij 

de stichting is een vrijwilliger, echt 

vrijwillig bezig: geen vergoeding en ook 

geen verplichting. Zij verwachten echter 

wel een actieve deelname aan hun werk en hun doelstelling. 

 

 

 

6.026 en 7.077 Westvoorne 

Voor Historische Vereniging Westelijk 

Voorne (de duinhuisjes)zijn we op zoek 

naar vrijwilligers voor de 

museumcommissie (gidsen) en naar leden 

voor het algemeen bestuur (ook graag 

iemand met boekhoudervaring).  

Ook is men op zoek naar een (aankomend) 

bibliothecaris voor het archiefbeheer. 

 

 

 

 

 

Voor meer vacatures kijkt u  op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl onder vacatures, of klik hier. 
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