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NOV: Alles over werken met en voor vrijwilligers

Op de website van het NOV www.nov.nl kan je allerlei informatie vinden
over het werken mét en vóór vrijwilligers.
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de
belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Bij
Vereniging NOV zijn 370 (koepel)organisaties aangesloten. Dit zijn
organisaties die met of voor vrijwilligers werken. Inhoudelijk bestrijken
de lidorganisaties het gehele maatschappelijke spectrum: sport, zorg,
groen, veiligheid, jeugd, kunst, cultuur, kerken, politiek enzovoort.
Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het
vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek, overheid en andere
beleidsbeïnvloeders. De leden van Vereniging NOV bepalen samen het
beleid voor de toekomst.

Fondswervingonline is uitgebreid!

Nog nooit was het zo makkelijk om subsidies en fondsen aan te vragen!
Relevantere subsidies en fondsen, die beter aansluiten bij je project. En
een betere aanvraag omdat je voortaan automatisch een projectplan

voor je aanvraag kunt samenstellen, samen met een begrotings- en
dekkingsplan en een begeleidende brief. Plus tal van andere nieuwe
mogelijkheden, zoals de mogelijkheid online alle aangevraagde subsidies
te beheren en alerts in te stellen.
Kijk voor een filmpje met de nieuwe mogelijkheden op:
www.fondswervingonline.nl
Voor meer informatie en inloggegevens wb Fondswervingsonline: neem
contact op met Hannie Nijkamp Van het ServicePunt Vrijwilligers;
nijkamp@viaviewelzijn.nl

Collecte Oranjefonds

Ook dit jaar organiseert het Oranje Fonds weer de Collecte, van 11 tot
en met 15 juni. Samen met het Oranje Fonds en jouw stichting of
vereniging kunnen we ervoor zorgen dat niemand er alleen voor staat in
Nederland. Kan jouw stichting of vereniging ook wat extra geld
gebruiken? In december 2018 is de inschrijving voor de Oranje Fonds
Collecte 2019 gestart. Een groot aantal deelnemers heeft zich al
ingeschreven; kijk snel of het Collectegebied in jullie buurt nog
beschikbaar is! 50% van de opbrengst gaat direct naar jouw stichting of
vereniging!

Verwarring Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers

Bij organisaties die willen deelnemen aan de Regeling Gratis VOG voor
vrijwilligers is soms verwarring over waar ze nu heen moeten:
www.gratisvog.nl of www.gratis-vog.nl. Daarom hier een korte
toelichting:
De website www.gratisvog.nl is de officiële website waar
vrijwilligersorganisaties zich moeten aanmelden om deel te kunnen
nemen aan de Regeling Gratis VOG. Vereniging NOV en NOC*NSF helpen
via die website vrijwilligersorganisaties met hun aanvraag. Wie de
aanmelding voor de regeling ook (voor je) doet, hij verloopt ALTIJD via
www.gratisvog.nl
Streepje ertussen? Dan koop je een dienst in! Het bedrijf achter
www.gratis-vog.nl is VOG-aanvraag.nl. Dit bedrijf biedt tegen betaling
aan om je te helpen met het opstellen van je beleid.
Let op! Om echt aan veiligheid te werken in je organisatie, moet je dat
beleid (gedragscode, vertrouwenspersoon, aanstellingsbeleid) ook
toepassen! Vervolgens helpt het bedrijf je ook met het klaarzetten van
VOG's voor je vrijwilligers. Dit kost € 6,75 exclusief BTW per vrijwilliger.
Alle informatie waar zij naar verwijzen komt van de officiële website.
Jij bepaalt!
Het is aan jou de keuze of je zelf de VOG's klaarzet of dit laat doen door
een bedrijf als VOG-aanvraag.nl. Je hoeft dus geen gebruik te maken
van deze diensten!
Voor meer informatie kan je ook HIER kijken.

Vacaturebank ViaVie Welzijn

Ken je de vacaturebank vacaturebank.viaviewelzijn.nl van het
ServicePunt Vrijwilligers voor vrijwilligers én vrijwilligerswerk?
Organisaties of verenigingen kunnen hun vrijwilligersvacature in de
vacaturebank laten plaatsen. Mensen die naar vrijwilligerswerk op zoek
zijn kunnen hier een kijkje nemen bij de vele verschillende vacatures.
Daarnaast kan het ServicePunt Vrijwilligers uw vacature extra uitlichten
als Vacature van de Week, in het Rijssens-Holtens Nieuwsblad en in de
displays bij ons kantoor in Rijssen.Wilt u hier meer over weten of kunnen
wij u verder helpen w.b. vrijwilligersvacatures, neem dan contact met
ons op; 0548-36 27 55.

