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Vrijwilligerspunt Papendrecht

Vrijwilligerswerk is leuk en leerzaam, maar ook onmisbaar voor de samenleving. Met elkaar
houden we cultuur-, sport-, natuur-, zorg- en welzijnsactiviteiten in stand.

Vrijwilligerspunt Papendrecht ondersteunt vrijwilligerswerk in Papendrecht. Wij helpen
inwoners die vrijwilligerswerk willen doen en ondersteunen organisaties die werken met of op
zoek zijn naar vrijwilligers.

T. 078 6154741
E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl
I.  www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl

NLdoet op 28 en 29 mei. Doe je ook mee?
Ook dit jaar doet Papendrecht volop mee aan NLdoet. De grootste vrijwilligersactie van
Nederland, die vrijwilligers en hun werk in de schijnwerpers zet. In Papendrecht hebben 14
organisaties een klus aangemeld, waaronder veel ‘coronaproof’ buitenlucht-klussen. De
klussen zijn te vinden op de site van het Oranje Fonds.

Doe mee met je sportclub of collega’s
Wij roepen alle inwoners van Papendrecht op om een leuke klus uit te kiezen en mee te doen!
Ook in het bijzonder 'groepen mensen' zoals bijvoorbeeld een team van je sportclub of samen
met collega’s. Zoek samen een leuke klus uit en help op 28 of 29 mei een organisatie door samen
aan de slag te gaan!

Deelnemers zijn o.a. Het Voedselbos Papendrecht, Scouting van Brederode, Speeltuin de
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Zonnebloem, het museum van St. Dorpsbehoud, de heemtuin van MBO Lage Waard, het
Odensehuis, Nat. Ver. Zonnebloem, Buurtcentrum De Spil, Volksuniversiteit Papendrecht,
Muziekvereniging Excelsior, De Heerlijkheid.

Ineke: 'Ouderen ondersteunen en zorgen dat zij hun
waardigheid behouden'

Papendrecht heeft veel organisaties waar vrijwilligers zich inzetten voor de samenleving. Waarom
ze dat doen? Omdat ze iets willen betekenen voor een ander, andere mensen willen ontmoeten,
er iets van willen leren of gewoon omdat ze er gelukkig van worden!

Lees hier het verhaal van Ineke Robarth, vrijwilliger bij Het Odensehuis, de WMO
Adviesraad en Sterk Papendrecht.

Ben jij een vrijwilliger met een verhaal? Ken je een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje
gezet mag worden? Neem dan contact op met Vrijwilligerspunt Papendrecht. 
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Nieuwe Wet 'Bestuur en Toezicht rechtspersonen'
Stichtingen en verenigingen moeten zich houden aan de (nieuwe) wet ‘Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen’. Is jouw organisatie klaar als die wet op 1 juli 2021 van kracht wordt?

Samen met de mensen van WBTR.nl heeft Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
(NOV) over de WBTR een webinar georganisareerd. In deze webinar is uitgelegd wat de wet
beoogd en welke consequenties dit heeft voor verenigingen en stichtingen. 

Kijk de webinar om te checken wat de gevolgen van deze wet zijn voor jouw organisatie en wat
het bestuur moet regelen om klaar te zijn op 1 juli 2021. Je kunt ook gebruik maken van de
checklist WBTR. Meer informatie.

https://vrijwilligerspuntpapendrecht.us14.list-manage.com/track/click?u=bfa79e09d88fd618f6108cd1e&id=466da8d5d0&e=2f544d9cc3
https://vrijwilligerspuntpapendrecht.us14.list-manage.com/track/click?u=bfa79e09d88fd618f6108cd1e&id=1490cb77f0&e=2f544d9cc3
https://vrijwilligerspuntpapendrecht.us14.list-manage.com/track/click?u=bfa79e09d88fd618f6108cd1e&id=6c823492bf&e=2f544d9cc3


De verschilmakers: jong-sociaal-oranje
Vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren. Dat doet het Oranje Fonds in het programma De
verschilmakers. Ze bieden 25 organisaties die hun huidige vrijwilligersbestand willen verjongen,
drie jaar lang intensieve ondersteuning en begeleiding. Zodat zij nog meer en beter in staat zijn
jonge vrijwilligers aan zich te binden. Zo creëren we met elkaar nieuwe generaties vrijwilligers en
sociaal initiatiefnemers. Echte verschilmakers. Jong, sociaal en oranje.

Meer weten? Kijk op de site van het Oranje Fonds

Wil je jouw organisatie aanmelden en heb je hulp nodig? Mail of bel Judith of Janny
van het Vrijwilligerspunt en we helpen je verder.

T. 078 6154741 - E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl
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Puur Papendrecht is het digitale buurtplatform van Papendrecht. Alles wat in de buurt gebeurt is
op deze site te vinden. Van hulpvraag en hulpaanbod tot nieuwtjes, gemeentenieuws,
maatschappelijke instellingen en nog veel meer.

Vrijwilligersvacatures
Ook de vrijwilligersvacatures vind je hier. Wil je vrijwilligerswerk doen of werk je bij een
organisatie waar men juist op zoek is naar vrijwilligers? Kijk dan op PuurPapendrecht.nl.

Heb je hulp nodig bij het maken van een opvallende vrijwilligersvacature of het plaatsen van jouw
vacature op PuurPapendrecht.nl? Of wil je weten waar jouw talent voor vrijwilligerswerk precies
ligt, neem dan contact op met het vrijwilligerspunt, wij helpen je verder!     
T. 078 6154741
E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl
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Nieuws en aanraders …!

Samen Oplopen zoekt vrijwilligers
Sterk Papendrecht zoekt vrijwilligers om gezinnen te ondersteunen. Met het project Samen
Oplopen worden vrijwilligers gekoppeld aan gezinnen met veel stress die iemand kunnen
gebruiken die een tijdje met hen meedenkt en doet. Als vrijwilliger loop je een tijdje samen op met
een gezin, om mee te denken en te ondersteunen waar nodig. Niet als hulpverlener, maar als
maatje dat kan uitleggen hoe hij of zij de zaken aanpakt.  Meer informatie

Bedank je vrijwilliger!
Iedereen in Nederland die aan vrijwilligerswerk doet, komt in aanmerking voor de Vriendenloterij
Passieprijs. Ken jij iemand van wie jij vindt dat hij of zij de Passieprijs moet winnen? Sla twee
vliegen in één klap: bedank diegene met een vlogje en nomineer deze speciale vrijwilliger
tegelijkertijd voor de Passieprijs. Uit alle inzendingen worden 350 passionele vrijwilligers geloot
die elk € 250,- winnen. Meer informatie

Nieuwe vrijwilligersverzekering Gemeente Papendrecht 
De gemeente heeft voor alle vrijwilligers in Papendrecht een nieuwe verzekering afgesloten. U
hoeft hier zelf niets voor te doen. Als u vrijwilliger bent en in een situatie komt dat uw eigen
verzekering niet toereikend is, dan kunt u op dat moment gebruik maken van de collectieve
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verzekering die wij afgesloten hebben bij Centraal Beheer. Meer informatie
 

Vrijwilligerspunt Papendrecht

Sterk Papendrecht, Veerweg 127, 3351HC Papendrecht

tel nr.: 078-6154741/ email : vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

http://www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl/

Je ontvangt deze e-mail omdat je bij Sterk Papendrecht bekend bent als geïnteresseerde.

Je kunt hier je gegevens wijzigen of je kunt je uitschrijven voor deze mailinglijst.
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