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Nieuws zomer 2010Nieuws zomer 2010

Voor het team van Stichting One, beter bekend als de Voedsel-
bank was het een grote verrassing,dat het Hellevoetse publiek
hen gekozen heeft voor de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligers-
werk Hellevoetsluis 2009.De Voedselbank - die totaal op vrijwil-
ligers drijft - zorgt ervoor,dat mensen die financieel het moeilijk
hebben, toch iets extra’s krijgen. Zij geven een persoonlijk
steuntje in de rug. En dat is ook de bedoeling van de Aanmoe-
digingsprijs, niet omdat dit de beste of de grootste is, maar
omdat het best fijn is om eens een schouderklopje te krijgen.
Welke organisatie verdient dat in 2010? Stuur voor 30 septem-
ber a.s. een mailtje met motivatie aan: cvh@stichting-push.nl.
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Een speciale uitnodiging voor aanbieders van maatschappe-
lijke stage.
Voor alle vrijwilligers in Hellevoetsluis organiseert het Centrum
voor Vrijwilligerswerk samen met de Volksuniversiteit, een
GRATIS Kennismarkt op zaterdag 25 september VAN 10.00
– 15.00 UUR. Inclusief lunch, koffie en thee.
Locatie: De Bibliotheek in Hellevoetsluis,Woordbouwerplein 1.

Kennismarkt

Coaching van jongeren en maatschappelijke stage -
Vrijwilligerswerk doen op een ontspannen manier - Fondswer-
ving /netwerken - Subsidie aanvragen bij de gemeente - Hoe
vergroot ik mijn mogelijkheden.- Communicatievaardigheden
op de werkvloer- Besturen en verantwoordelijkheden – Pen-
ningmeesterschap – Word.

DDooee  eeeenn  wwoorrkksshhoopp    ddiiee  bbiijj  jjee  ppaasstt!!    OOpp  ddee    aaaannsslluuiitteennddee  ccuurr--
ssuuss  ddiiee  jjee  ddeezzee  wwiinntteerr  kkiieesstt,,  kkrriijjgg  jjee  aallss  vvrriijjwwiilllliiggeerr  5500  %%  kkoorr--
ttiinngg!!  SScchhrriijjff  nnuu  iinn  wwaanntt  vvooll  ==  vvooll..

UUiittggeebbrreeiiddee  iinnffoorrmmaattiiee  oopp
wwwwww..vvrriijjwwiilllliiggeerrsscceennttrraallee..nnll//hheelllleevvooeettsslluuiiss//  bbiijj  ccuurrssuusssseenn
eenn  oopp    aaaannvvrraaaagg::  ::ccvvhh@@ssttiicchhttiinngg--ppuusshh..nnll

De workshops:
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De 1ste officiële handeling van wethouder Marja Roza in
het openbaar was voor vrijwilligers. Samen met haar col-
lega Jorriena de Jongh reikten zij de certificaten aan een
groep van 21 enthousiaste vrijwilligers uit, die hebben
deelgenomen aan de 1e  cursus "vrijwilliger sociaal advi-
seur". Georganiseerd door het Centrum voor Vrijwilligers-
werk Hellevoetsluis/PUSH in samenwerking met het
Service Bureau Ouderen. Zowel gemeente als zorgverle-
nende organisaties hebben verteld hoe te handelen bij
problemen en mogelijkheden te benutten. De cursisten
hebben extra bagage om verder aan de slag te gaan en
beoordeelden het aanbod als uitstekend. De wethouders
deelden de mening om dergelijke initiatieven ook in de
toekomst te stimuleren. 

Vrijwilliger Sociaal Adviseur

Meer dan 100 mensen zijn regelmatig actief in de Dien-
stenruil in Hellevoetsluis. Hoe werkt het? Moeite met de
computer, maar wel handig met naald en draad? Een ruil is
zo gemaakt. Of even de hond uitlaten, oppassen, een deur-
tje verven en een lekkere maaltijd koken. Het contact is
vrijblijvend, maar kan meer opleveren, als je dat zelf wilt.
Dus niet meer alleen naar theater, bioscoop of een gezel-
lige zomeravond in de Vesting.

Kijk eens of er iets bij zit op:
www.vrijwilligerscentrale.nl/hellevoetsluis/ bij Diensten-
ruil.
Een kennismaking kan altijd in de bibliotheek of op het
maandelijks Dienstenruil-terras: iedere 1e donderdag
van de maand in Buurtcentrum de Kooistee van 10.00
– 11.00 uur. 
Adres, Haring 2, nabij de bushaltes

Dienstenruil levert vrienden op!

Mensen die hun onkosten niet declareren, kunnen het de-
clarabele bedrag (of de vrijgestelde landelijk onkostenver-
goeding) bij de fiscus aangeven als gift. Via de
giftenregeling kunnen de kosten dan alsnog gedeeltelijk
afgetrokken worden. Vrijwilligers dienen dan een z.g. vrij-
willigersverklaring te ondertekenen. Vraag informatie aan
bij de belastingdienst wanneer u denkt hiervoor in aan-
merking te komen. Zie voor een nadere toelichting onze
website.

Vrijwilligerswerk 
en de belastingen

De regeldruk is voor de meeste vrijwilligersorganisaties het
lastigste onderwerp waar ze mee te maken hebben. De
vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligers-
werk) maakt zich daarom hard om het aantal regels voor
vrijwilligers te verminderen. Hebben jullie suggesties voor
verbeteringen in Hellevoetsluis, geef het aan ons door.

Welke regels 
kunnen wel wat minder?
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De maatschappelijke stage biedt veel mogelijkheden om
jongeren kennis te laten maken met het vrijwilligerswerk,
waardoor jongeren nuttige ervaringen op doen in de
maatschappij. In Hellevoetsluis is er al een jarenlange er-
varing met de succesvolle inzet van jongeren in vrijwilli-
gerswerk. De gemeente Bernisse heeft ook de knoop
doorgehakt, Zowel in Hellevoetsluis als Bernisse zijn vanuit
Stichting PUSH stagemakelaars aangesteld. 

VrijwilligersVacatureBank en
Maatschappelijke stage: nu
ook in de gemeente Bernisse:

De vrijwilligersorganisatie maakt zelf de vacature voor een
vrijwilliger of voor de maatschappelijke stage en mailt die
naar de VrijwilligersVacatureBank van Hellevoetsluis en Ber-
nisse. 
Dan wordt de vacature ingevoerd, op de website gezet, in
de pers opgenomen en mensen worden benaderd.
Leuk vrijwilligerswerk /mstage op:
www.vrijwilligerscentrale.nl/hellevoetsluis/

* Via de site antwoord met gegevens van de contact-
personen.

* Zelf contact opnemen met de organisatie en afspraak
maken.

* Met de school checken of de stage goedgekeurd
wordt.

* Als vrijwilliger een proeftijd van een maand
afspreken, wederzijds.

Hoe werkt de de Vrijwilligers-
VacatureBank in Hellevoetsluis
en Bernisse?

Woonachtig in Bernisse? Jongerenwerk Bernisse kan extra
handen gebruiken voor leuke activiteiten voor jongeren.
Jongens en meiden gezocht die TOEZICHT willen houden
en INFORMATIE willen geven aan de bezoekers tijdens di-
verse evenementen. 
Wij zijn op zoek naar razende reporters, die hun opa, oma
of mensen in de ouderencentra interviewen over hun be-
levenissen op Voorne Putten.  Als resultaat de website
Voorne in alle staten.

Buurthuis zoekt enkele vrijwilligers voor het helpen bij di-
verse activiteiten tijdens de KINDERVAKANTIEWEKEN.
Je kunt aardig met de computer overweg? Fijn dan kun je
een aantal ouderen een beetje wegwijs maken in de digi-
tale wereld.  
Voorlezen bij jonge kinderen. Een kinderdagverblijf is op
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om voor te lezen.

Aan de slag met vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage:

Vrijwilligerswerk 
en de belastingen
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Informatiebalie/Bezoekadres
Bibliotheek Hellevoetsluis, Woordbouwerplein 1, 2e etage

Telefoon: 0181 39 06 07
Medewerkers aan de balie en telefoon van de VrijwilligersVacatureBank
en Dienstenruil
Maandag t/m vrijdag 14.00 - 16.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur
‘s Avonds op afspraak

Postadres/backoffice
Stichting PUSH, Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis
T 0181 31 66 88
F 0181 32 47 72
E cvh@stichting-push.nl
W www.stichting-push.nl

Dienstenruil-terras iedere 1ste donderdag van 10.00 tot 11.00 uur
Buurtcentrum de Kooistee, Haring 1

Wandelen of fietsen een speciale lijst met contacten aan de balie

www.vrijwilligerscentrale.nl/hellevoetsluis/

Voor meer informatie:

Wethouder Marja Roza reikte aan 79 jongeren van het 3e
jaar Helinium het certificaat Maatschappelijke Stage uit.
De scholieren hebben zich op tal van plaatsen in Helle-
voetsluis ingezet .Voor meer dan 100 kinderen op de kin-
derboerderij, maar ook de recreatiezalen van de
verschillende centra voor ouderen zaten propvol.Ontmoe-
ting tussen jong en oud. Drukte op de zomermarkt bij

Zuidwester, een zonnetje bij de jeu des boules en knutse-
len in de Klinker, een BBQ en de sportklas. Een zelfge-
maakte reportage en interviews op Wiki Voorne maakte de
week compleet. De wethouder gaf een groot compliment
aan deze actieve jongeren in Hellevoetsluis. Meer
op:www.voornewiki.nl.

VMBOHelinium sluit projectweek succesvol af.

Dit najaar organiseert het Centrum voor Vrijwilligerswerk
Hellevoetsluis weer een speciale Vrijwilligersmarkt in het
overdekte deel van het Winkelcentrum de Struytse Hoeck.
Wil je met je organisatie hierbij zijn: vraag dan nu een
gratis kraam aan. Het thema wordt: “Jong en oud
samengoud” .Want door de maatschappelijke stage wor-
den positieve ervaringen opgedaan door jongeren op een
gebied waarmee zij nauwelijks bekend waren. Maar ook
de groep van volwassenen, die door vervroegde pensio-
nering over meer vrije tijd beschikt blijkt goud waard. De
informatiemarkt levert altijd iets op en voor iedere (toe-
komstige en huidige) vrijwilliger is er een leuke attentie.

Dag van deVrijwilliger
op 7 december a.s.
in hetWinkelcentrum.
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