nieuwsbrief
VRIJWILLIGERSWERK
Steunpunt Scherpenzeel biedt ondersteuning aan mantelzorgers en het vrijwilligerswerk. Voor het vrijwilligerswerk
zoekt Steunpunt Scherpenzeel naar samenhang en afstemming tussen vrijwilligersorganisaties en formele zorg en
bemiddelt in de vraag naar en aanbod van vrijwilligers.
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Netwerkbijeenkomst
bij De Inloop
Begin 2019 organiseert Steunpunt Scherpenzeel weer een netwerkbijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties en organisaties
die veel met vrijwilligers werken. Door elkaar te ontmoeten
en van gedachten te wisselen kunnen wij beter bij elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen wij meer van betekenis zijn voor de
inwoners van Scherpenzeel en onze vrijwilligers. Tijdens deze
bijeenkomst is er tijd voor uitwisseling.
De netwerkbijeenkomst is op woensdag 20 februari in De Inloop
en begint om 15.30 uur. We sluiten circa 16.30 uur af met een
drankje. Graag van te voren aanmelden bij Steunpunt Scherpenzeel.

Vrijstelling
omhoog
Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van
groot belang. Daarom gaat de vrijstelling
voor vrijwilligers volgend jaar met €200 per
jaar omhoog. Dit voorstel is onderdeel van
het Belastingplan 2019 en moet dus nog
worden goedgekeurd door het parlement.
De zogenaamde vrijwilligersregeling betekent dat organisaties die vrijwilligers
inzetten, niet geconfronteerd worden met
het inhouden van loonheffing en premies.
Het moet gaan om organisaties zonder
winstoogmerk, dus geldt de regeling niet
voor gewone bedrijven.
De regeling betekent dat een vrijwilliger
maximaal €170 belastingvrij per maand
kan ontvangen voor de verrichte diensten,
met een maximum van €1.700 per jaar. Dit
is €200 meer dan nu. De bedragen van de
vrijwilligersregeling zijn sinds 2006 niet
meer verhoogd.

Versterken lokale
samenwerking o.l.v. Mezzo
In september en november jl. zijn er twee
bijeenkomsten geweest waarbij diverse
lokale organisaties uitgenodigd waren die
diensten en activiteiten aanbieden op het
gebied van zorg, welzijn en wonen. Deze
bijeenkomsten waren op uitnodiging van
Gemeente Scherpenzeel en Steunpunt
Scherpenzeel onder leiding van Mezzo.
We hebben met elkaar gesproken en gedroomd over onze ideale situatie (droomwens). Om tot een betere samenwerking
te komen is het nodig om te weten wie
we zijn en wat we doen. Zo kwam onder
meer de wens naar een digitale sociale
kaart wederom naar voren. De Gemeente
Scherpenzeel is voornemens om een
gedetailleerde sociale kaart (digitaal en
analoog) te ontwikkelen zodat inwoners
optimaal gebruik kunnen maken van het
beschikbare aanbod. We hebben verder
gekeken hoe wij actie kunnen geven aan
onze gezamenlijke wensen. Steunpunt
Scherpenzeel doet al veel op dit vlak,
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maar is het volledig? Met welke diensten
en/of activiteiten kunnen dit nog aanvullen? Aan het eind werd de behoefte
uitgesproken om hieraan een vervolg te
geven. Was uw organisatie niet aanwezig,
maar wilt u in het vervolgtraject wel deelnemen? Laat het ons weten! In het voorjaar zal een nieuwe bijeenkomst worden
gepland.
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Scholingsavond
In oktober jl. hebben wij samen met Steunpunt Vrijwilligerswerk
Woudenberg een scholingsavond georganiseerd voor alle inwoners in Woudenberg en Scherpenzeel die vrijwilligerswerk doen.
In de workshop ‘Creatief denken’ werden wij uitgedaagd om
out of the box te denken in een razend tempo. Geen idee was
te gek, alles kon, wat resulteerde in hele creatieve en originele
ideeën.
In de workshop conflicthantering leerden wij onder meer dat een
conflict per definitie niet fout is, maar juist bijdraagt om elkaars
standpunten gebaseerd om onze persoonlijke overtuigingen te
bespreken.
In 2019 staat er weer een scholingsavond op de planning. Ideeën
of suggesties voor onderwerpen zijn welkom!

NL doet voor organisaties
Het Oranjefonds organiseert op 15 en
16 maart 2019 NL-Doet. De grootse
vrijwilligersactie van Nederland. De
kans voor stichtingen, verenigingen en
zorginstellingen om een grote klus te
klaren, uw organisatie te promoten én
nieuwe vrijwilligers te werven. U kunt
nu uw klus aanmelden op de website
van NL-Doet (www.nldoet.nl). Zodra

NLdoet
15 en 16
maart

Agenda

Vrijwilligers nodig?

Handen uit de mouwen

20De
februari
– Netwerkbijeenkomst
Op zoek naar vrijwilligers voor een vaste (begrootste
vrijwilligersactie van Nederland!
stuurs)taak of een eenmalige activiteit? Plaats
15, 16 maart – Nldoet
uw vraag op de online vacaturebank! Mensen die
18 september – Scholingsavond
vrijwilligerswerk willen doen zijn benieuwd wat
Zoek een leuke klus op nldoet.nl.
er zoal is. Zij willen zich vrijblijvend oriënteren en
doen dat onder meer via de online vacaturebank.
Ook worden elke twee maanden een aantal vaNLDOET catures vanuit deze vacaturebank geplaatst in de
Scherpenzeelse Krant. U kunt direct via onze website een account aanmaken en vacatures plaatsen.
Hulp nodig? Neem dan contact met ons op!

Doe je mee?

Zet je in voor organisaties uit onze samenleving tijdens NL-Doet! Wil je een dagje de
handen uit de mouwen steken voor een
stichting, vereniging of zorginstelling? Schrijf
je in voor één van de klussen die op de
website van NL-Doet staan en maak kennis
met vrijwilligerswerk. Zo help je een organisatie een klus te klaren op een gezellige
manier! Je kunt dit alleen doen, maar het is
natuurlijk nog leuker om dit met vrienden,
MANTELZORG
VRIJWILLIGERSWERK
collega’s
of vrienden- te
doen!
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Digitaal (op aanvraag gedrukte versie)

Kopij inleveren:
Voor 1 maart 2019 bij voorkeur per e-mail:
m.bergstra@steunpuntscherpenzeel.nl
Mariska Bergstra-Geurts

Drukwerk:
Kopietje

Vijverlaan 4B, 3925 EM Scherpenzeel
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Van den Hudding vormgeving

06-36458191
m.bergstra@steunpuntscherpenzeel.nl
www.steunpuntscherpenzeel.nl
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Concept en lay-out:
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Steunpunt Scherpenzeel en verschijnt vier maal
per jaar.

Eindredactie:

de vraag online staat kunnen geïnteresseerde zich bij online aanmelden.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden
om een financiële bijdrage aan te
vragen. Meer informatie vindt u op de
website van NL-Doet.

scherpenzee

Dinsdag
9.00-17.00 uur (Het Foort)
Woensdag 9.00-17.00 uur (De Inloop)
Donderdag 9.00-14.00 uur (De Inloop)
MANTELZORG
Vrijdag
9.00-12.00 uur (Het Foort)
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