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Kenniskaravaan 'Bestuursfuncties tijdelijk en altijd'
Als jullie organisatie, stichting of vereniging zo doorgaat.
Bestaat deze dan nog over 10 jaar?

Lees meer of meld je aan

NLdoet 2022, doe jij ook mee?

In d

e gemeente Raalte zijn al veel vrijwilligers actief.
Maar er zijn er nog steeds organisaties en verenigingen
op zoek naar vrijwilligers. NLdoet is een mooie manier
om nieuwe enthousiaste vrijwilligers te vinden
en klussen te klaren.

Maatschappelijke organisaties kunnen door deelname aan NLdoet zichzelf en
mensen laten voelen dat ze ertoe doen. NLdoet is voor veel mensen een
eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Deelnemers kunnen ervaren dat
vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt,
maar ook voor de vrijwilliger zelf. Plezier beleven aan belangeloos iets voor
een ander doen. Door de enorme keuze aan activiteiten
kan iedereen iets passends vinden.
Heb jij een klus die op vrijdag 11 of zaterdag 12 maart uitgevoerd kan
worden? Of wil jij je aanmelden om te helpen bij een klus?
Meld je dan hier aan

Het Oranje Fonds biedt tot 31 januari a.s. via hun website de mogelijkheid
om een financiële ondersteuning aan te vragen.
Lees meer

Vrijwilligerspunt Raalte is meer dan een vacaturebank

Het Vrijwilligerspunt Raalte is veel meer dan alleen een vacaturebank, stelt
Femmy Moes vrijwilligersmakelaar van het Vrijwilligerspunt Raalte.

Ben je als organisatie ongerust over het toekomstperspectief van de
organisatie, omdat jonge aanwas achterwege blijft?

Wil je als vereniging worden bijgepraat over subsidiemogelijkheden?

Ben je als clubbestuurder nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor
bijscholing?

Het zijn allemaal situaties waarbij Vrijwilligerspunt Raalte de helpende hand
reikt. Het Vrijwilligerspunt Raalte is er voor alle inwoners van de gemeente
Raalte. Of het nu gaat om iemand die op zoek is naar vrijwilligerswerk, een
organisatie met vragen of bestuurders die hulp nodig hebben. Elke
dinsdag- en woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur is er, zolang de
coronamaatregelen dit toelaten, een inloopspreekuur in
het Kulturhus Raalte, ingang bibliotheek.

De website van het Vrijwilligerspunt Raalte,
www.vrijwilligerspuntraalte.nl, biedt naast de vacaturebank een vragenlijst
die potentiële vrijwilligers kan helpen passend vrijwilligerswerk te vinden.
Het biedt diverse e-learnings om kennis op te doen of uit te breiden. Er is
informatie te vinden over het vinden, binden en waarderen van vrijwilligers.
En er worden met regelmaat workshops en trainingen
georganiseerd die te vinden zijn in de agenda.

Collectieve verzekering voor vrijwilligers vanuit de
gemeente

Je hoopt het nooit mee te maken, maar je kunt als vrijwilliger in een situatie
terecht komen dat je schade veroorzaakt tijdens het uitoefenen van je
werkzaamheden. Het is dan goed om te weten dat de gemeente Raalte een
collectieve vrijwilligersverzekering (BasisPolis en PlusPolis) heeft afgesloten.
Deze verzekering geldt voor iedereen die in de gemeente Raalte
vrijwilligerswerk doet. Voorheen moesten de vrijwilligers voor dit soort
situaties zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Hier vind je meer
informatie.

Ben jij
op zoek naar
vrijwilligerswerk?
Elke maand worden
vijf vacatures
uitgelicht in de vacature
top 5.

Schoonmaak Dorpshuus Heino
Vind jij het niet erg om je handen uit de mouwen te steken?
Het Dorpshuus Heino is op zoek naar een schoonmaker/schoonmaakster
voor het gebouw. Het betreft 3 uur per week en er
staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.

Helpende handen THEATER Podium Heino
Het THEATER Podium Heino is op zoek naar mensen die willen helpen met
het opbouwen van decors voor de voorstellingen. Ook zoeken zij
ondersteuning in de techniek (licht, geluid en andere zaken). En vind je het
niet erg om mee te helpen dragen van de apparatuur van de artiesten naar
het toneel? Of om de zaal klaar te maken voor de voorstellingen? Dan komt
THEATER Podium Heino graag met jou in contact!

Notulist cliëntenraad Angeli Custodes
Vind je het leuk om te notuleren? Beheers je de Nederlandse taal goed en
ben je goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken? Dan is de cliëntenraad
van Angeli Custodes op zoek naar jou!

Maatje voor Mariet
Mariet is 66 jaar en woont in het centrum van Raalte. Ze zou het heel leuk

vinden om af en toe op zaterdagochtend tegen 10.00 uur samen een kopje
koffie te drinken en gezellig bij te kletsen. Wil jij dit doen?
Maatje voor Floris
De 13-jarige Floris is op zoek naar een maatje die met hem wil voetballen.
Ook vindt hij het leuk om een spel te spelen, te vissen, te jongleren of te
knutselen. Heb jij op woensdagmiddag of een andere willekeurige dag
na 15.00 uur zin om tijd door te brengen met Floris?
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