‘Binden, Boeien en Verbinden’
Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014
Uitvoeringsnota 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 31 maart 2011 de
nota ‘Binden, Boeien en Verbinden, Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014’
vastgesteld.
Destijds is besloten de beleidsnota niet direct te voorzien van een vierjarig uitvoeringsplan,
maar hem te laten volgen door vier afzonderlijke jaarlijkse uitvoeringsnota’s. De tweede van
die vier, de Uitvoeringsnota Vrijwilligersbeleid 2012, ligt nu voor u. De uitvoeringsnota is
mede gebaseerd op de Begroting 2012, waarin voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid
voor het jaar 2012 een bedrag van € 50.000,- is voorzien.

In samenwerking met de Klankbordgroep Vrijwilligersbeleid is voor het jaar 2012 het
volgende activiteitenprogramma samengesteld:

1. congresdag in het kader van deskundigheidsbevordering
2. verbetering van informatievoorziening t.b.v. vrijwilligers(organisaties)

Ad 1:
Deskundigheidsbevordering is in de nota Vrijwilligersbeleid benoemd als één van de
speerpunten van beleid. Het is een beproefde manier om vrijwilligersorganisaties, en daarmee
de vrijwillige inzet als geheel, van een kwaliteitsimpuls te voorzien.
Om alle vrijwilligersorganisaties gelijke kansen te bieden om met het aanbod hun voordeel te
doen, is ervoor gekozen om een congresdag op te zetten waarvoor alle organisaties zich
kunnen aanmelden. Tijdens die congresdag worden workshops gegeven op tal van gebieden,
zowel praktisch als beleidsmatig, die voor vrijwilligersorganisaties van belang (kunnen) zijn.
Een aantal voorbeelden: belastingen, taken van de kascommissie, pr en reclame,
bestuursaansprakelijkheid, arbo-wetgeving, vergaderingen leiden / vergaderingen notuleren,
verenigingen en social media, maatschappelijke stages bij verenigingen, samenwerking met
het bedrijfsleven, stappenplan sponsorwerving, teambuilding, omgaan met conflicten, omgaan
met ‘lastige’ jongeren, omgaan met seksuele intimidatie.
Voor het leiden van de workshops worden ervaren deskundigen aangetrokken.
De streefdatum voor de congresdag is zaterdag 8 december om zo nauw mogelijk aan te
sluiten bij de Nationale Vrijwilligersdag, die plaatsvindt op 7 december.

Begroot:

€ 25.000,-

Ad 2:
Vrijwilligersorganisaties hebben grote behoefte aan informatievoorziening op tal van
terreinen, zoals vergunningen, verzekeringen, subsidies en mogelijkheden tot
deskundigheidsbevordering van hun medewerkers in de vorm van cursussen, workshops en
wat dies meer zij.
Een beproefd middel om die informatie aan te bieden is een website die gespecialiseerd is op
het gebied van vrijwillige inzet. Zo’n website heeft een tweeledige functie: in de eerste plaats
een gedegen en volledige informatievoorziening op de genoemde terreinen en daarnaast een
vrijwilligersvacaturebank, waarmee vraag en aanbod van vrijwillige inzet bijeengebracht
worden. Veel vrijwilligerscentrales in ons land beschikken al over zo’n website en er zijn tal
van uitstekende voorbeelden voorhanden.
Het bouwen van een website is in principe een taak voor een gespecialiseerd bedrijf. Het hoeft
geen enorme kostenpost op te leveren en dat geldt evenzeer voor de hosting. Maar de website
moet natuurlijk goed worden onderhouden en daar zijn vooral mankracht en expertise voor
nodig.
Veel vrijwilligersorganisaties geven aan dat zij hinder ondervinden van regeldruk,
onduidelijkheden in regelgeving en de ‘dichtheid van het woud’ van subsidieregelingen. Om
die bezwaren zoveel als mogelijk weg te nemen is deugdelijke informatievoorziening van
groot belang. De website kan daarin voorzien door de benodigde informatie overzichtelijk en
zo compleet en actueel als mogelijk weer te geven.

Begroot:

€ 15.000,-

Ten slotte wordt de nodige financiële ruimte in acht genomen voor deelname aan en in
specifieke projecten, gerelateerd aan vrijwillige inzet en vrijwilligersorganisaties.

Begroot:

€ 10.000,-

Totaal begroot:

€ 50.000,-

