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In dit nummer

Midzomerfeest

Korting cursussen 
vrijwilligers

Coachend begeleiden

Verzekeringen

Aanmoedigingsprijs

Jongeren aan de slag

Vacatures

Bezoekadres en
overige informatie

Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 
nodigt vrijwilligers en mantelzorgers uit voor:

HET MIDZOMERFEEST
Op zaterdagmiddag 18 augustus

van 16.00-19.30 uur:
Tennispark de Kooistee, Schelpenpad 10.

Medewerking van: 
Jack Cross een Rotterdamse zanger met een uitgebreid reportoire,

barbecue, een drankje en eventueel tennissen. 
(Rackets en begeleiding aanwezig)

Nominaties voor Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis 2007 

Snel aanmelden via
email: cvh@stichting-push.nl

Aan de informatiebalie of telefoon  0181 390607
Uitsluitend te bereiken tijdens de balietijden,

Dinsdag t/m vrijdag 14.00 - 16.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

www.vrijwilligerscentale.nl/hellevoetsluis/

W W W . S T I C H T I N G - P U S H . N L

Ouderen
• Een organisatie die zich inzet voor ouderen wil sociaal-

culturele activiteiten opzetten in recreatieruimtes van seni-
orencomplexen. Zij zoeken hiervoor Gastvrouwen/Heren
en iemand die deze middagen wil helpen organiseren. 
Zij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die de opleiding HALT!
U VALT-adviseur, willen volgen

• Een leuke,  gevoelige ontwikkelde heer van tegen de 90 jaar
wil graag een bezoekvrijwilliger/ster ontvangen om samen
te praten. Hij zorgt al enkele jaren voor zijn demente vrouw.

Patiënten
• Een stichting die lotgenotencontact verzorgt voor mensen

met Afasie vraagt ter versterking van het team een activi-
teitenbegeleid(st)er en/of een logopedist(e). De werkzaam-
heden zijn voor enkele uren per maand. Ook ideaal om
ervaring op te doen. Affiniteit met de doelgroep is gewenst
maar niet noodzakelijk

• Een mini zorgcamping in Rockanje biedt diverse werkzaam-
heden voor verschillende enthousiaste vrijwilligers. De lunch
verzorgen, helpen in de moestuin, maken van een nieuws-
brief op de computer, samen met mensen met een 
psychische hulpvraag.

• Organisatie die zich inzet om de kwaliteit van leven van
mensen met MS te verbeteren vraagt voor de collecte in
november 2007: Collectantenwervers, collecte coördinator
en collectanten. Belangstelling voor één van deze functies?
Vraag dan nu informatie aan.

Ruildiensten
• Een jonge vrouw met 3 kinderen zoekt iemand die 

incidenteel de kinderen kan opvangen en handig is in kle-
ding (ver)maken. In ruil daarvoor kan zij alles verzorgen en
les/instructie geven op het gebied van administratie- en 
computerwerkzaamheden, conversatie/les Nederlands en
Engels.

Overige/algemeen
• Een organisatie die vanuit een oecumenische inspiratie

fondsen werft voor kansarmen in de derde wereld zoekt
enthousiaste schoolbegeleiders, die Nederlandse scholen
willen benaderen en begeleiden bij het voeren van acties. 

• Voedselpunt in Hellevoetsluis zoekt Chauffeurs (m/v) die
kunnen rijden op een busje. De werkzaamheden betreffen
het voedsel ophalen uit Rotterdam op donderdag-ochtend
van 08.30uur - 12.00 uur en/of voedselpakketten rond-
brengen op vrijdagochtend van 10.00 - 12.30 uur. 
Werktijden in overleg.

Bestuur
• Een stichting die zich inzet voor mensen die tengevolge

van een beroerte o.a. slecht kunnen spreken zoekt voor
versterking van het bestuur nieuwe bestuursleden. Enige
affiniteit met de doelgroep, zorginstellingen, zorgverzekeraars
en het leggen van contacten met sponsors. Maak gebruik
van uw kwaliteiten en versterk dit bestuur!

• Een stichting die een brede kijk heeft op spelen voor kinderen
zoekt een bestuursvoorzitter en enkele medewerkers. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het realiseren
van een echte grote speeltuin voor Hellevoetsluis.  Enthou-
siasme voor “spelen”?  Zij verwelkomen u graag.

• Bond voor 50 plussers afd. Hellevoetsluis is een snelgroeiende
organisatie die de belangen van ouderen behartigt en diverse
activiteiten organiseert. Door de groei van het ledental is
men op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het plaatselijke
bestuur willen versterken.

Korte projecten
• Zondag 9 september vindt weer het jaarlijkse Hellevoetse

Cultuurfestival plaats. De organisatie vraagt vrijwilligers
voor de voorbereidingen, hand- en spandiensten en 
verkeersregelaars. Alles is mogelijk. Vraag informatie aan.

• Overwegingen om het leven een andere wending te geven?
Werken in ontwikkelingslanden biedt die kans. Van manager
tot moeder Theresa. Er zijn projecten wereldwijd o.a. op het
gebied van gezondheidszorg, sociale voorzieningen,  
onderwijs, archeologie, journalistiek, sport en dierverzorging.

Sport
• Een korfbalvereniging in Hellevoetsluis zoekt ter versterking

van hun team kantinebeheerders, die een centrale rol 
spelen binnen de vereniging. Vooral bij het organiseren van
verschillende activiteiten. Prettige werksfeer en goede be-
geleiding.

• Voetbalvereniging zoekt uitbreiding van haar team vrij-
willigers voor het onderhoud van de velden en gebouwen,
het maken van een beeldkrant, in het weekeind toezicht
houden op de kleedkamers en eventueel bardienst kunnen
draaien. Zowel overdag als ‘s avonds zijn er mogelijkheden
voor één van deze werkzaamheden. 

• Een gymnastiekvereniging wil die vrijwilliger vinden, die de
begeleiding van de jeugdraad op zich wil nemen en de 
activiteiten buiten de sport mede te begeleiden. Voor de
contacten met de pers wordt iemand gevraagd, die de we-
kelijkse persberichten kan verzorgen. Ook vrijwilligers die
hand- en spandiensten kunnen verrichten in de technische
commissie zijn van harte welkom. 

De balie van de VrijwilligersVacatureBank, een onderdeel van het 
Centrum voor Vrijwilligerswerk/Stichting Push, heeft een eigen 
telefoonlijn in de bibliotheek: het nummer is 0181 390607

Dit nummer is uitsluitend te bereiken tijdens balietijden
Dinsdag t/m vrijdag 14.00 - 16.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Informatiebalie/Bezoekadres
Bibliotheek Hellevoetsluis
Woordbouwerplein 1, 2e etage

T 0181 31 66 88
F 0181 32 47 72
E cvh@stichting-push.nl
W www.stichting-push.nl

Postadres
p/a Sportlaan 1 • 3223 EV Hellevoetsluis

Geopend:
Dinsdag t/m vrijdag 14.00 - 16.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur
‘s Avonds op afspraak

Altijd voor anderen
in de weer?

Voor meer informatie:

070601-CVH Nieuwsbrief-v3  06-06-2007  10:40  Pagina 1



Algemeen: in de Algemene Subsidie Verordening 2007 (ASV
2007) staat in artikel 3.4 dat instellingen die een budgetsub-
sidie ontvangen een verzekering moeten afsluiten.

Jongeren aan de slag in Hellevoetsluis
Tientallen jongeren zijn in de maanden mei en juni vrijwillig
aan het werk bij vrijwilligersorganisaties in Hellevoetsluis. 
Dit maakt deel uit van de Maatschappelijke stage en de werk-
week Jongeren en Vrije Tijd, die Helinium voor het 2e jaar
mede in samenwerking met het Centrum voor Vrijwilligers-
werk Hellevoetsluis heeft uitgevoerd. Het Jacob van Liesveldt
bereidt een dergelijke aanpak voor en zal mogelijk komend
seizoen binnen het lespakket ruimte bieden voor maatschap-
pelijke stages. De ervaring op dit gebied wordt binnen 
Hellevoetsluis steeds verder opgebouwd. Na voorlichting op
scholengemeenschap Helinium zijn jongeren zelfstandig aan
de slag gegaan om hun diensten aan te bieden. Een spannende
kennismaking zowel voor jongeren als betreffende vrijwilligers-
organisaties, die gelukkig ook bereid waren om hier hun tijd
en energie in te steken. Het resultaat biedt perspectief voor
de toekomst. Meer bekendheid voor zaken die in de maat-
schappij spelen, respect voor vrijwilligerswerk en een ont-
spannen contact tussen jong en oud.

Dier en Milieu
• Het Green-team in Hellevoetsluis, voortgekomen uit 

Greenpeace kan helpende handen op de woensdag-
middag gebruiken voor onderhoud aan de eigen buurt-,
speel- en hangplekken. Inzetbaar als maatschappelijke
stage.

• Een vereniging die zich al jaren inzet voor het natuurbe-
houd in Nederland zoekt enthousiaste vrijwilligers die een
mobiel TerreinInformatiePunt(TIP) willen bemensen voor
enkele zondagen per jaar. Enige kennis van de natuur is
welkom.

Gehandicapten
• Tandemfietsen. Heer van 62 jaar slecht ziend, ex radio 

officier wil graag de buitenlucht in. Bij voorkeur op vrijdag,
zaterdag of zondag. U bent sportief en wil iets aan de 
conditie doen of bijhouden. Samen een rondje Voorne, 
leuk toch.

• Vriendendienst: wie heeft interesse om met een jonge
vrouw, psychiatrische achtergrond, te winkelen, fietsen of
eens een terrasje te pikken? 

• Een stichting die zorg biedt aan cliënten met een verstan-
delijke of meervoudige beperking zoekt EXTRA HULP.  
De werkzaamheden bestaan uit ondersteuning bij het 
beheren en schoonmaken van de kantine, klaarzetten pro-
ducten, hulp bij afrekenen e.d. De werktijden zijn op
woensdag en vrijdag in overleg.

Jongeren
• Een organisatie, die plezierige vrijetijdsbesteding verzorgt

voor jongeren, is op zoek naar een begeleid(st)er voor 
diverse activiteiten. De werkzaamheden vinden meestal op
zaterdag plaats. De leeftijd van de kinderen varieert van 5
tot 18 jaar. 

• Een organisatie is op zoek naar jonge vrijwilligers om en-
kele leeftijdgenoten met epilepsie een half uurtje te bege-
leiden bij het zwemmen. Voorts begeleiders gezocht voor
groepsactiviteiten en het opzetten van een waterratpool
voor mensen met een lichamelijke beperking. Iedereen
krijgt een introductiecursus.

• Maatje voor een jonge knul van 17 jaar met een autistische
storing en voor een jonge meid met een visuele beperking.
Zij willen graag met een leeftijdgenoot sporten, samen 
muziek luisteren, naar een (eet)café, of naar de soos. 
Dus gewoon samen uitgaan.

Kinderen
• Elke donderdagavond van 19.00-20.00 uur is er een sport-

instuif in een sporthal. Voor de begeleiding van de jeugd
van 6-16 jaar zijn vrijwilligers onmisbaar, die affiniteit met
de doelgroep en sport hebben. Sportieve investering die
niet veel tijd vergt.

• Een groot ziekenhuis in Rotterdam heeft op de kinderaf-
deling een Digi-Doe-Hoek. Hier worden digitale opnames
gemaakt en bewerkt om ze naar medepatiëntjes te verzen-
den. Begeleiders die regelmatig beschikbaar zijn voor een
ochtend of middag per week, graag reageren.

Cultuur
• Een instelling waar cursussen voor volwassenen en jeugd

worden gegeven zoekt voor een paar uurtjes per week een
medewerker Public Relations, met kennis van Word. 
Geboden: leuk team.

• Een overkoepelende instelling voor verschillende musea
en cultuurinstellingen in Hellevoetsluis is op zoek naar
mensen die op projectbasis willen helpen met het ontwik-
kelen van evenementen, tentoonstellingen, bemannen van
stands, folders willen uitdelen, e.d. Eveneens gevraagd, ca.
2-4 uur per week, iemand met administratieve ervaring.

• Radio/TV station zoekt vrijwillige montage/cameramensen,
redactieleden, een technicus voor de radio, radiopresentator,
een gastvrouw/heer en medewerkers voor hand- en span-
diensten. 

Grote korting op cursussen 
Wist u dat: vrijwilligers 50 % korting krijgen op cursussen bij
de Volksuniversiteit Hellevoetsluis? Hieronder vallen compu-
tercursussen, maar ook persoonlijke ontwikkeling en vorming
vallen binnen deze regeling. 

Let op het symbool van het CVH en profiteer van deze korting.
Bovendien dragen sommige vrijwilligers-
organisaties daarnaast financieel bij, 
wanneer een vrijwilliger interesse heeft
om zich verder te scholen.
Vraag nadere informatie bij het Centrum
voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis en de
Volksuniversiteit. Een voorbeeld van een

nieuwe cursus in het najaar 2007 in deze Nieuwsbrief. 

Coachend begeleiden van vrijwilligers
Voor beroepskrachten en vrijwilligers die coördinerend werk
doen en vrijwilligers begeleiden in hun werkzaamheden. 
Docent Dick Verburg geeft cursisten inzicht in deze positieve
vorm van leidinggeven met behulp van inleidingen en 
oefeningen;
Houding: zelf keuzes leren maken en ontdekken wat wel
werkt en wat niet. 
Stimulering: de cursist leert vragen te stellen om de vrijwilliger
te prikkelen, te stimuleren en zonodig bij te sturen. Gericht op
het ontwikkelen van zelfstandigheid.
Eigen stijl: de (aankomend) coördinator ontdekt de eigen stijl
van leidinggeven wat wel of niet bevorderend werkt. 
Wanneer moet een coach/begeleider wel een impuls geven
en wanneer juist wachten. 

Data: 8, 15 en 29 oktober en 5 november 2007 
Tijd:  20.30 tot 22.00 uur.
Plaats: Bibliotheek Hellevoetsluis

Speciale cursusprijs voor vrijwilligers: € 14,50 
Bijkomende kosten cursusboek: € 10,-

Het Centrum voor vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, onderdeel van

Welzijnsorganisatie PUSH, heeft op donderdagavond 21 juni

voor beroepskrachten, bestuursleden en vrijwilligers die financiële 

middelen zoeken voor hun vrijwilligersorganisatie of (sport)

vereniging  een gratis cursusavond aangeboden, met het Thema:

Fondsenwerving/ sponsoring. Een vervolg vindt in het najaar

plaats. Vraag informatie.

Verzekeringen voor vrijwilligers in 
Hellevoetsluis
De gemeente Hellevoetsluis heeft in het voorjaar een mailing
verstuurd aan diverse vrijwilligersorganisaties over de moge-
lijkheden om een gratis vrijwilligersverzekering af te sluiten
via de gemeente. Daarna is contact opgenomen met de 
instanties die hebben aangegeven collectief verzekerd te wil-
len worden. Nu wordt bekeken bij welke maatschappij de
verzekering afgesloten wordt. Uiteraard worden de instanties
hiervan op de hoogte gehouden. 
In de beschikkingen 2008 wordt opgenomen dat het belang-
rijk is dat instanties zorgen voor de verzekering van hun vrij-
willigers. Hiertoe kunnen de instanties zelf een verzekering
afsluiten of ze kunnen dit door de gemeente laten doen. 
Dit wordt in de beschikkingen meegenomen. 
Instanties die projectmatig werken krijgen in de meeste ge-
vallen informatie over subsidiemogelijkheden via  Stichting
PUSH.  De gemeente heeft voorgesteld, dat Stichting PUSH
deze instanties wijst op het verzekeren van vrijwilligers. 
Eventueel kunnen bepaalde werkgroepen van vrijwilligers
zich aansluiten bij PUSH, waardoor ze via PUSH verzekerd zijn. 
Mantelzorgers hoeven niet collectief (door een derde) verze-
kerd te worden. Wanneer er iets gebeurt, valt dit onder hun
eigen particuliere verzekering. De gemeente neemt hierop
dus geen actie. Jezelf verzekeren is een eigen verantwoorde-
lijkheid. 
De instellingen die door de gemeente zijn aangeschreven
zijn instellingen die totaal gesubsidieerd worden en geen
eigen inkomsten en professionele (betaalde) krachten in
dienst hebben. Deze laatste instellingen worden geacht zelf
voor hun verzekeringen zorg te dragen. 

Uitreiking Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2007: 
zondag 9 september tijdens het Cultureel Festival - plein de Nieuwe Veste 

in de Vesting, Opzoomerlaan
Welke vrijwilligersorganisatie heeft in 2007 een extra steuntje nodig?

Geef nu uw favoriet op via: cvh@stichting-push.nl

Leuke, pittige, gezellige en uitdagende 
vacatures in en om Hellevoetsluis.

Een dag per week, een uur per maand of slechts af en toe 
inzetbaar? Het maakt niet uit, op velerlei gebieden is 
vrijwilligerwerk mogelijk en van harte welkom.
Dit is een kleine selectie. Meer is te vinden op 
www.vrijwilligerscentrale.nl /Hellevoetsluis/ of ga eens
langs de Bibliotheek, balie op de 2e etage - zie openingstijden
elders in deze Nieuwsbrief.
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