VrijwilligersKapelle
Wij zetten ons in voor iedereen die zich
bezig houdt met vrijwilligerswerk.
Wij zijn er voor vrijwilligersorganisaties en
mensen die vrijwilligerswerk (willen) doen.

VrijwilligersKapelle
Wij zetten ons in voor iedereen die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk.
Wij zijn er voor de vrijwilligersorganisaties, mensen die vrijwilligerswerk
doen en diegenen die belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk.
VrijwilligersKapelle is een samenwerking tussen Cederhof en de
gemeente Kapelle. Vrijwilligers zijn altijd hard nodig om verenigingen,
medewerkers in de zorg en andere sectoren te ondersteunen. Met ons
cursus aanbod, praktische hulp en de vacaturebank willen wij hen en
vrijwilligersorganisaties ondersteunen.
Gelukkig zijn er veel mensen die ons werk ondersteunen. Ieder op zijn
eigen manier en vanuit zijn eigen al opgebouwde kennis en ervaring. We
kunnen altijd gemotiveerde mensen gebruiken! De vrijwilligersactiviteiten
zijn zeer uiteenlopend, dus iedereen kan vrijwilliger worden!
□ Heeft u tijd over?
□ Wilt u zich inzetten voor een medemens die uw tijd of hulp kan
gebruiken?
□ Is uw organisatie op zoek naar vrijwilligers?
Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Vrijwilligersvacaturebank
Om vrijwilligers te werven kunt u gebruik maken van onze digitale
vrijwilligersvacaturebank. Het doel van de vacaturebank is om non-profit
organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers, in de gelegenheid te stellen
vacatures aan te bieden. Tevens kunnen vrijwilligers die op zoek zijn naar
vrijwilligerswerk online zoeken in het aanbod.
U kunt zich online inschrijven en vervolgens op een vacature reageren via
de contactpersoon van de organisatie. Zo komt een bemiddeling tot stand.
Als u de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek om u te oriënteren op
vrijwilligerswerk dan kunt u hiervoor bij ons een afspraak maken.
Wilt u als organisatie een vacature plaatsen, meldt dan uw organisatie
aan op de online vacaturebank. Na aanmelding ontvangt u inloggegevens
en een handleiding. Hiermee kunt u als organisatie zelf vacatures
plaatsen en beheren op de vacaturebank. Zodra er een bemiddeling tot
stand is gekomen meldt u de vacature zelf af.

De online vacaturebank vindt u op: www.vrijwilligerskapelle.nl

Ondersteuning verenigingen
Verenigingen en clubs bieden wij in samenwerking met de gemeente
Kapelle praktische hulp, informatie en advies:
□ Advies en informatie bij opzetten “nieuwe” initiatieven en activiteiten
□ Vergaderlocatie
□ Uitleen beamer
□ Kopieerservice
□ VNG verzekering vrijwilligers en mantelzorgers
□ Cursusaanbod voor verenigingen

Cursusaanbod vrijwilligers
Vanuit de Gemeente Kapelle en Cederhof wordt in samenwerking met
omliggende gemeenten, een gevarieerd aanbod van cursussen en
bijeenkomsten voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties aangeboden.
De cursussen dienen ter ondersteuning van organisaties en hun
vrijwilligers.

Activiteitenoverzicht Gemeente Kapelle
"Kapelle nieuws" heeft het initiatief genomen om activiteiten in de
gemeente Kapelle in beeld te brengen en in een kalender te zetten. Het
doel is een duidelijk overzicht te geven van activiteiten en evenementen in
onze gemeente.
Uw evenement of activiteit kunt u aanmelden via: kapelle@nieuws.nl
De kalender wordt door ons digitaal verspreid aan alle inschreven
verenigingen.

Mantelzorgers en uw vereniging
Een mantelzorger is iemand die langdurig en intensief voor een naaste
zorgt. Een op de vijf mensen in Nederland is mantelzorger. Iedereen kan
het plotseling worden. In Nederland zorgen ruim twee miljoen mensen
voor een naaste. Zij doen dat met liefde maar het vraagt ook een prijs van
hun sociale leven. Het lidmaatschap van hun geliefde club of vereniging
schiet er vaak als eerste bij in. Maar: opzeggen is lang niet altijd nodig!
Cederhof welzijn heeft voor uw vereniging een zogenaamde
Binnenboordbox aangeschaft. Een basisboek, flyers, bonnen, voorbeelden van hartverwarmende oplossingen of een setje ansichtkaarten
zijn ervoor gemaakt om het voor verenigingen gemakkelijker te maken
het gesprek aan te gaan, en iemand de helpende hand toe te steken. Dat
kan uiteindelijk betekenen dat u onderling en met de mantelzorger
bespreekt wat u voor elkaar kunt betekenen om het leven wat makkelijker
te maken. Carpoolen, overnemen van een bardienst bij de vereniging,
oppassen, een keer voor elkaar koken of boodschappen doen: zo simpel
kan het zijn.
Houdt dan ook uw ledenbestand op peil en vraag naar onze
Binnenboordbox, hier vindt u slimme tips en hartverwarmende
oplossingen. Want uw vereniging, is er één met een warm kloppend hart,
waar mensen betrokken zijn en elkaar tegemoet komen als dat nodig is.

Verzekering VNG
In de gemeente Kapelle zijn veel vrijwilligers actief. Vaak zijn vrijwilligers
verzekerd middels een verzekering van hun landelijke organisatie. Toch
bleek dat lang nog niet alle vrijwilligers in de gemeente Kapelle goed
verzekerd waren. De gemeente Kapelle heeft daarom een verzekering
afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. De
gemeente wil hiermee het maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk
benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren.
Wie is verzekerd?
Iedere vrijwilliger die voor een Kapelse organisatie onverplicht en
onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/ of de
samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is
verzekerd.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
- Bij alle leeftijden
- Ook bij eenmalige activiteiten
- Geen minimum aantal uren
- Ongeacht de activiteit
Mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen
met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met diegene die zij
verzorgen. Toch zijn ze meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en
persoonlijke eigendommenverzekering, vanwege de bijzondere
maatschappelijke positie in onze samenleving.
Wie is niet verzekerd:
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn
uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de
speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Stagiaires in het
kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen ook niet
onder de definitie van vrijwilligers. Zij verrichten hun stage activiteiten
vanuit een opleidingsverplichting en vallen onder de verantwoordelijkheid
van de school.

Contactgegevens VrijwilligersKapelle
Hoofdlocatie:
Cederhof Welzijn
Cederlaan 9
4421 BZ Kapelle
Tel: 0113-343474
E-mail:
Websites:

Inloopspreekuur “de Wegwiezer”
Dinsdag 10.00-12.00 uur
Gebouw de Basis, Bruelisstraat 21, Kapelle
Vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Dorpshuis De Wemel, Dorpsplein 1, Wemeldinge

info@cederhof.eu
www.vrijwilligerskapelle.nl
www.cederhof.eu

