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SVH

Hoewel in beperkte mate zijn we misschien van plan begin volgend jaar
een training SVH aan te bieden voor vrijwilligers van verenigingen. We
hebben daar een vraag over gekregen en willen kijken of we dit
gemeentebreed aan kunnen gaan bieden. Heb je hier belangstelling
voor en wil je deelnemen laat ons dat dan z.s.m. weten. Wij gaan dan
kijken of we de training eventueel in het voorjaar van 2021 aan kunnen
gaan bieden. Daarnaast kunnen vrijwilligers een kosteloze IVA elearning training volgen. IVA is instructie verantwoord alcohol schenken
en er dient minstens één barmedewerker aanwezig te zijn die dit
certificaat heeft (of een Sociale Hygiëne certificaat).
Training via NOCNSF: NOCNSF
Training via NOV: NOV
of een interactieve avond, met name gericht op jonge
barmedewerkers: IVA deze kun je via ons aanvragen. Na deze avond
ontvangen de deelnemers een IVA certificaat.
De IVA is geen vervang van de verklaring Sociale Hygiëne. Een

verklaring SH heb je nodig als je de verantwoordelijke of eigenaar bent
van de gelegenheid waar alcohol geschonken wordt. Als je
verantwoordelijke of eigenaar bent moet je er voor zorgen dat je
personeel of je vrijwilligers geïnstrueerd worden over verantwoord
alcoholschenken. Dat is de IVA (Instructie Verantwoord
Alcoholschenken). Deze is bedoeld voor de barmedewerkers en niet
voor de barverantwoordelijke.
Heb je vragen hierover, bel of mail ons gerust!

Waarderingsavond

Vooraankondiging waarderingsavond vrijwilligers
Eind oktober ontvang je de jaarlijkse uitnodiging voor de waardering
voor vrijwilligers. Deze kan je onder je eigen vrijwilligers verspreiden.
Houd je mail dus in de gaten!

Bijscholing vrijwilligers

Voor vrijwilligers is het belangrijk dat zij de juiste vaardigheden en
competenties hebben voor hun werk. Dat maakt voor hen het werk
leuker en je organisatie kan er van op aan dat zij het vrijwilligerswerk
goed doen. De kosten die je als organisatie maakt kunnen grotendeels

worden vergoed uit de pot deskundigheidsbevordering. Informeer hier
naar bij het ServicePunt Vrijwilligers. Laat het aan ons weten als je in
het najaar of volgend jaar (nog) een (bij)scholing voor je vrijwilligers
wilt plannen. Het ServicePunt Vrijwilligers helpt je hier graag bij.

AVG stappenplan

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die
gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren.
Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe
verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale
bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten
voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij
kunnen. Met onderstaande zeven stappen maak je jouw organisatie
AVG-bestendig!
Klik op: Stappenplan
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