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Ontdek je tweede ik!
Gezien op T.V.? Ontdek je tweede ik! Een slagzin, waar de
VrijwilligersVacatureBank wel raad mee weet. Meer dan 300 nieuwe vrijwilli-
gers hebben zich aangemeld in het afgelopen jaar. Voor sommigen een vol-
komen nieuwe kennismaking met vrijwilligerswerk. En hierdoor een welkome
afwisseling op dagelijkse werkzaamheden. Mensen die veel moeten vergade-
ren zien een heel andere kant wanneer ze een helpende hand bieden bij het
organiseren van evenementen. Een verrijking op huishoudelijke bezigheden
kunnen de contacten zijn op de plekken, waar men hard extra hulp en aan-
dacht kan gebruiken. Van koffie schenken voor ouderen en gehandicapten,
technische werkzaamheden in musea en schepen, tot het controleren van de
kaartjes in het Hellevoetse theater. Voor mensen van alle leeftijden.

Dag van de Vrijwilliger
Terug kijken op een geslaagd vrijwilligersfeest en meewerken aan een
nieuw evenement
Op dinsdag 7 december van 11.00 - 19.00 uur zal in het overdekte gedeel-
te van Winkelcentrum de Struytse Hoeck een informatiemarkt gehouden 
worden.
Alle organisaties in Hellevoetsluis die met vrijwilligers werken, worden hierbij
uitgenodigd om zich te presenteren. Gekozen is voor 7 december, omdat dit
landelijk de "Dag van de Vrijwilliger" is.
Doe mee en win een leuke attentie voor het
bedenken van:
• een thema voor deze dag
• de bijdrage / activiteiten de organisatie 
zou kunnen promoten: iets laten zien
spreekt vaak meer aan, dan een foldertje

Neem snel contact op: adres en 
invulstrook op de achterzijde van 
deze nieuwsbrief.
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Doe mee met Het Nationaal Compliment 2004
Vrijwilligersprojecten zijn overal. Dat is een compliment waard! Daarom
deelt Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk het
Nationale Compliment uit. Een prijs voor opvallende vrijwilligersprojec-
ten. Schrijf in via Internet: www.nov.nl of vraag meer informatie bij het
Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis.



Hellevoetsluis Vrijwilligersstad
Het aantal vrijwilligers, dat in Hellevoetsluis werkt
wordt geschat op ca. 4000.
In het najaar van 2003 is naar alle organisaties en
sportverenigingen die met vrijwilligers werken in
Hellevoetsluis een enquête toegestuurd.
Daarnaast is met diverse organisaties een kort
vraaggesprek geweest om het beeld van "de" vrij-
williger in Hellevoetsluis en vragen vanuit de orga-
nisaties betreffende dit aspect te verhelderen.

Opvallend:
• Begeleiding vrijwilligers: hierin is een scheve
verdeling waar te nemen wat betreft de inzet in de
begeleiding van vrijwilligers. Een organisatie die
de visie heeft, dat vrijwilligerswerk begeleiding
vereist, verdient dit dubbel en dwars terug.
• Vrijwilligerscontracten. Inmiddels hebben meer
organisaties gebruik gemaakt van het modelcon-
tract, dat het CVH, in samenwerking met
Hellevoetse organisaties, voor Hellevoetsluis 
ontwikkeld heeft.
• De intake met nieuwe vrijwilligers varieert
enorm: sommige organisaties voeren minstens 
3 gesprekken vooraf, bij andere organisaties kan
men gelijk aan de slag.
• E-mail: aansluiting op het netwerk blijkt een fan-
tastische manier om de communicatie tussen
organisaties te bevorderen.
• Budgetten voor vrijwilligersorganisaties om "iets"
voor hun vrijwilligers te kunnen doen zijn 
onmisbaar.

• De vraag naar vrijwilligers is groot: van
bestuurslid tot rondleider, scheidsrechter of coach.
Ook mensen die klusjes willen doen worden met
open armen ontvangen. Opvallende gezegden
"Vrijwilligers, die met liefde het werk uitvoeren".
"Sociaal voelend, flexibel en enige 
levenservaring" 
• Mensen stoppen met vrijwilligerswerk, wanneer
zij hiervoor onvoldoende tijd beschikbaar hebben
of niet meer gemotiveerd zijn.  "Als iets zonder
resultaat blijft" of "het niet meer leuk vinden om 
te doen", 
• Belangrijke onderwerpen voor bijscholing zijn
ARBO en EHBO, computer, bestuur, vluchtelin-
genwerk en politieke vorming.

Vrijwilligersvergoeding
De vrijwilligersvergoeding is een wettelijke rege-
ling waarbij aan een vrijwilliger maximaal 
€ 21,00 per week met een maximum van 
€ 735,00 per jaar mag worden uitbetaald 
Bij vergoedingen tot deze maxima gaat de
belastingdienst er zonder nader onderzoek van-
uit dat er sprake is van onkostenvergoedingen.
De vereniging hoeft dan geen loonbelasting en
premies werknemersverzekeringen in te hou-
den en vrijwilligers hoeven deze vergoeding
niet op te nemen in hun aangifte inkomstenbe-
lasting.Meer informatie over dit onderwerp op
www.vrijwilligerscentrale.nl/hellevoetsluis/
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Politieke Vorming:
"Gemeentepolitiek Hellevoetsluis"

Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis
kan een op maat gesneden aanbod leveren op
het gebied van deskundigheidsbevordering. Voor
alle organisaties die met vrijwilligers werken. 
In het najaar start op verzoek een cursus
Gemeentepolitiek Hellevoetsluis. In een 4-tal bij-
eenkomsten wordt kennis gemaakt met het reilen
en zeilen van de politiek en de mogelijkheden die
de burger heeft om hierop invloed uit te oefenen.
Het is een combinatie van theorie en praktijk,
waarbij dat laatste vooral vanuit de Hellevoetse

situatie wordt belicht. Speciaal wordt ingegaan op
het onderwerp dualisme: wat kan dit inhouden
voor het politieke werk en het werk in het (belan-
gen) verenigingsleven.
De cursus is opgezet voor max. 25 mensen, die al
vrijwillig actief zijn zowel in organisaties als in
buurten. Samengewerkt wordt met het wijkbeheer
en de afd. Voorlichting van de gemeente
Hellevoetsluis.
Data: dinsdagavond 5 oktober, 12 oktober, 
26 oktober en 2 november 2004.
Kosten: € 35,-- inclusief koffie en informatie. 
Vanaf heden is de inschrijving gestart en vol = vol.

Staat uw organisatie al in de VrijwilligersVacatureBank?
De VrijwilligersVacatureBank is de uitkomst in de speurtocht naar nieuwe vrijwillig medewerkers.
Vrijwilliger nodig? Ga even langs in de bibliotheek en geef hier de gegevens door of plaats een oproep
via de website: www.vrijwilligerscentrale.nl/hellevoetsluis/
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Een greep uit onze vacatures, 

Dieren en Milieu 
- Heerlijk wandelen in de natuur, met een
licht verstandelijk gehandicapte jongen.
- Inrichten van een nieuwe vijver van een
woonzorgcentrum.
- Het onderhouden van een zeeaquarium in
een verpleeghuis. 
- Het Streekdierentehuis; inzet en knuffelen
bij zwerf- en afstandsdieren.
- Dierenweide van een verpleeghuis, waar
dieren gevoederd moeten worden.
- Friend of the Earth draagt het milieu een
warm hart toe: diverse werkzaamheden

Bestuur en Organisatie
- EHBO, Scouting, Dierenbescherming,
Stichting Afasie, Muziekvereniging Voorne
Putten  en Vereniging de Zonnebloem.
Meewerken in de organisatie, evenementen
en/of besturen: taken worden verdeeld op
basis van interesses.
- KDO sport en Basketbalclub Jump'80:
penningmeesters, die het werk verlichten.
- Vluchtelingenwerk: voor mensen met men-
selijke en juridische belangstelling.
- Muziek- en sportverenigingen willen het
clubblad nieuw leven in blazen
- KDO sport: een begeleider voor de jeugd-
raad.

Ontmoeting en Educatie
- Stichting PUSH: bij alle evenementen van
jong - oud zoals Koninginnedag en festivals.
- Asielzoekerscentrum: lesgeven aan buiten-
landse mensen, meewerken in de creche.
- Het Roefje, cafe zonder Alcohol en
Buurthuis de Oude Woelhoek: gastvrou-
wen/mannen.
- De Ebbeheuvel, Grootenhoek en
Zuidwester: bewoners, die met iemand wil-
len wandelen, naar winkelcentrum of lekker
de duinen in. Meer animo voor boodschap-
pen of spelletje doen, zondags naar de kerk
of juist een avondje lekker stappen?
- De Sociaal Pedagogische Dienst: compu-
terlessen voor mensen met een beperking
en hiervoor worden zowel trainers gezocht,
als medewerkers voor het transporteren en
klaarzetten van de computers.

Sport en Cultuur
- Stichting Droogdok Jan Blanken, oude
schepen en kleine musea: o.a.
Oudheidkamer, Gesight van 't Dok,
Brandweermuseum, Lichtschip Noordhinder,
Bernisse: klussers, sleutelaars,  rondleiders
en baliemedewerkers.    
- Omroep Voorne: ondersteuning bij pro-
gramma's, zowel administratief,  techniek
als journalistieke verslaglegging, vooral het
maken van sportprogramma's.
- Sportverenigingen vragen trainers, part-
time parkbeheerders, maar ook mensen die
toezicht willen houden, lichte kantinewerk-
zaamheden of een klusje willen doen. 
-V.V. Nieuwenhoorn heeft mensen voor
perscontacten nodig en iemand, die een
interne beeldkrant wil maken.
- Watervrienden Hellevoetsluis vraagt vrijwil-
ligers voor elementaire lessen A-B-C en
biedt de mogelijkheid tot opleiding zwemlei-
der.

Hulpverlening
- Het SBO, bekend van maaltijdverzorging,
vervoer en bezoek komt altijd handen te
kort.
- Slachtofferhulp geeft een gerichte oplei-
ding aan vrijwillig medewerkers.
- Samenspraak: coach voor mensen, die de
Nederlandse taal niet goed beheersen.
- Mensen die dit zelf niet meer goed kunnen
vragen hulp bij tuinieren.
- Diverse organisaties zoeken met regel-
maat collectanten.
ONTDEK JE TWEEDE IK!

Aanmelden nieuwe vacatures
- Beschrijf enthousiast in 50 woorden de
beschikbare vacature bij betreffende organi-
satie.
- Mail deze naar: cvh@stichting-push.nl of
ga even langs bij de speciale balie op de 2e

etage in de bieb.

WWW.VRIJWILLIGERSCENTRALE.NL/
HELLEVOETSLUIS/

Ik werk vrijwillig in mijn vrije tijd u ook!
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Speciale aandacht voor: 
OMROEP VOORNE IN DE NIEUWE VESTE.
Omroep Voorne is de lokale publieke zendgemachtigde voor de gemeenten Bernisse, Brielle,
Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne. Het team van vrijwilligers verzorgt programma's die
speciaal gericht zijn op de regio Voorne.  Sinds mei 2002 heeft de omroep een splinternieuwe
ruimte met uitstekende voorzieningen in het Hellevoetse kunstencentrum "De Nieuwe Veste" aan
de Opzoomerlaan 106 in gebruik.  Om dit allemaal goed te kunnen blijven doen steekt een team
enthousiaste vrijwilligers vele uren in deze uitzendingen. Het verwerken en opstellen van
Persberichten, voor achter de knoppen", voor het afnemen van interviews en reportages over het
eiland, culturele- of sport evenementen. Er gebeurt genoeg in de regio, dat interessant is voor de
lokale gemeenschap. Via Omroep Voorne iedere laatste vrijdagavond van de maand tussen
18.00 en 19.00 uur voor het laatste nieuws op het gebied van vrijwilligerswerk. Golflengte op
kabel 105.9 FM en in de Ether op 106.9 FM. Ook te beluisteren via de kabelkrant op de T.V.

Bibliotheek per 1 juli a.s. op maandag dicht: 
Balie Vrijwilligersvacaturebank nu 4 middagen geopend!
Het gaat goed met de vrijwilligersvacaturebank in Hellevoetsluis! Binnen 1 jaar tijd zijn meer dan 300
nieuwe vrijwilligers ingeschreven. Mede door de inzet van het team van enthousiaste medewerkers is
het mogelijk om de balie, die zich bevindt op de 2e etage van de bibliotheek 4 middagen te openen.
Dinsdag t/m vrijdag van 14.00 - 16.00 uur zijn de medewerkers vast aanwezig. Bij verhindering vervan-
gen zij elkaar: dat betekent dat alle vakanties de balie gewoon kan doordraaien. 
Woensdagavond na telefonische afspraak.

Centrum voor Vrijwilligerswerk
Hellevoetsluis

Bezoekadres: Bibliotheek 2e etage
Woordbouwerplein 1, Hellevoetsluis
Postadres CVH: Sportlaan 1
3223 EV Hellevoetsluis
Tel: 0181 - 316688
Fax: 0181 - 324772
E-mail: cvh@stichting-push.nl
www.vrijwilligerscentrale.nl/hellevoetsluis/

Ja, wij doen mee aan de informatie markt Struytse Hoeck op 7 december!

Naam en adres organisatie: …………….....................................................……………………….

Email: ……………………….......................................................................................…………….

Idee thema: …………………………..............................................................................………….

Inleveren: Bibliotheek Hellevoetsluis, 2e etage of Stichting PUSH, Sportlaan 1
Of per e.mail CVH@Stichting-PUSH.nl

Marina Ars, Hennie Wiersma, Mieke Blom, Jopie Ouwerkerk, 
Dick Wezenaar, Yvonne van Oldenmark en Anneke Lagendijk.

Eerst kijken, dan doen!
Nieuw vrijwilligerswerk: eerst kijken, sfeer 
proeven, een maandje meewerken en dan 
pas doen. Het Centrum  voor Vrijwilligerswerk
organiseert ook dit jaar speciale excursies naar 

de diverse instellingen in Hellevoetsluis, waar
vrijblijvend rond gekeken kan worden.Dit varieert
van werken met gehandicapten tot vrijwilliger
zijn bij een sportclub.


