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 in de Breehoek
Op donderdag 17 mei 2018 staat de netwerkbijeenkomst gepland in Kulturhus de
Breehoek. De bijeenkomst is bedoeld voor
vrijwilligersorganisaties en organisaties
die veel met vrijwilligers werken. Deze
bijeenkomst wil de lokale samenwerking
in Scherpenzeel bevorderen. Er is ruimte
voor uitwisseling. Dit keer is er onder
meer aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het werven van vrijwilligers.
De bijeenkomst begint om 15.30 uur en
duurt tot circa 16.30 uur met aansluitend
een drankje.
Graag van te voren aanmelden bij Steunpunt Scherpenzeel.

Dit keer is er onder meer aandacht voor het werven van vrijwilligers.

Scholingsavond
Steunpunt Scherpenzeel ziet het als haar taak om maatschappelijke organisaties en vrijwilligers daadkrachtig te ondersteunen,
zodat er met nog meer plezier en kennis gewerkt kan worden.
In het najaar willen wij daarom wederom een scholingsavond
voor vrijwilligers organiseren
De scholingsavond is bedoeld voor:
• Vrijwilligers, mantelzorgers van maatschappelijke organisaties in de gemeente Scherpenzeel.
• Mensen die beroepsmatig met vrijwilligers werken.
Met zorg willen wij een passend avondprogramma voor u inrichten en daarvoor hebben wij u hulp nodig. Heeft u tips voor een
leuke en leerzame workshop, passend bij uw vrijwilligerswerk,
laat het ons weten!

Bel 033-2771331 CJG (18-) of 030-8802200 Meldpunt Bezorgd (18+)

Niet Pluis-kaart
Op de bijeenkomst Veilig Thuis van 23 november jl. is de Niet
Pluis-kaart uitgedeeld aan deelnemers. De bijeenkomst was gericht aan organisaties (scholen, sportverenigingen, clubs, peuterspeelzalen, etc.) die met jeugd te maken hebben. De Niet Pluiskaart is er voor alle vrijwilligers in Scherpenzeel. Het is bedoeld
om vrijwilligers bewust te maken van hun signalerende functie
en hen te ondersteunen om zorgvuldig te kunnen handelen. Dit
jaar willen wij de Niet Pluis-kaart ook onder alle vrijwilligersorganisaties in Scherpenzeel verspreiden. Mocht u bijvoorbeeld over
een eigen ruimte beschikken, wilt u de Niet Pluis-kaart ophangen
zodat het zichtbaar is voor iedereen? Wilt u de kaarten ontvangen? Laat het ons weten!

Bezoek ons ook op het web: www.steunpuntscherpenzeel.nl
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Feestmarkt 30 mei

De Inloop
Begin dit jaar is aan de Dorpsstraat een kleinschalig inloophuis
gestart op initiatief van een aantal organisaties. De Inloop is een
informele, laagdrempelige ontmoetingsplek. Alle inwoners (18+)
kunnen daar terecht voor informatie en een gesprek. Het aanbod
van activiteiten hangt af van de vraag en aanbod van de bezoekers
en vrijwilligers. De Inloop is open op maandagmiddag, woensdagochtend en donderdagmiddag en is gevestigd op Dorpsstraat 234.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bertine van Raaij, tel: 0640653279 of mail b.vanraaij@steunpuntscherpenzeel.nl.
Steunpunt Scherpenzeel spreekuur
Steunpunt Scherpenzeel werkt sinds kort op woensdag en donderdag vanuit De Inloop. Elke donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur is
er een spreekuur voor Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. U bent welkom voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie.

Agenda
17 mei
23 mei
30 mei

– Netwerkbijeenkomst
- Voorlichtingsavond AVG
- Feestmarkt

De laatste woensdag van mei
is de jaarlijkse feestmarkt in
Scherpenzeel. Deze markt biedt
u, als vrijwilligersorganisatie,
een mooie kans om zichtbaar
te zijn. U kunt laten zien wat
u doet en werven naar nieuwe
vrijwilligers. Steunpunt Scherpenzeel zal namens u het vrijwilligerswerk in Scherpenzeel
vertegenwoordigen. Wij zijn te
vinden op de Feestmarkt bij De
Inloop. Zoekt u nog vrijwilligers
of zijn er nieuwe initiatieven
van vrijwilligerswerk, dan horen wij dat graag.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Op woensdag 23 mei organiseert de gemeente Scherpenzeel in samenwerking met Steunpunt Scherpenzeel een voorlichtingsavond
over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
Scherpenzeel. Deze verordening is van toepassing voor bedrijven
als ook organisaties en verenigingen die met vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties worden hiervoor uitgenodigd. De avond begint
om 19.30 uur in Kulturhus de Breehoek. U kunt zich hiervoor aanMANTELZORG - VRIJWILLIGERSWERK
melden bij de gemeente Scherpenzeel.
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steunpunt
Openingstijden

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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Bezoek ons ook op het web: www.steunpuntscherpenzeel.nl

