De gemeente
Krimpen aan den
IJssel ondersteunt
uw vrijwilligersorganisatie

Gemeente ondersteunt
uw vrijwilligersorganisatie
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze
samenleving. Veel sectoren kunnen niet
zonder hen en vele mensen beleven plezier aan het doen van vrijwilligerswerk.
Toch sta.aat het vrijwilligerswerk in ons
land onder druk. Twee op de vijf organisaties heeft te weinig vrijwilligers. Ook in
Krimpen aan den IJssel.
De gemeente Krimpen aan den IJssel
heeft verschillende mogelijkheden om
uw organisatie ondersteuning te bieden
en op die manier te zorgen dat het vrijwilligerswerk behouden blijft.

Deskundigheidsbevordering

Met de ‘Beleidsregel
deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers’ die door het college van
burgemeester en wethouders in 2015 is
ingesteld, kan de gemeente organisaties
ondersteunen bij het bevorderen van de
deskundigheid van deze vrijwilligers.
Waar moet u bij deze regeling aan
denken en wat kunt u van de gemeente
verwachten?
Een voorbeeld: Uw sportvereniging
zoekt vrijwilligers voor de bemensing
van de bar in de kantine. Als er een
alcoholhoudende dranken worden
verkocht, is het noodzakelijk dat er
minimaal 1 persoon aanwezig is die
in het bezit is van het diploma Sociale
Hygiene. De kosten voor het halen van
dit diploma kunnen worden vergoed
door de gemeente.

Per jaar is voor het werven
van vrijwilligers en
deskundigheidsbevordering in
totaal ca. 15.000 euro beschikbaar.
Organisaties kunnen 1 keer per
jaar subsidie aanvragen voor
deskundigheidsbevordering. Per
aanvraag wordt maximaal 600 euro
subsidie toegekend. Jaarlijks kunnen
organisaties dus maximaal 600 euro
van de gemeente ontvangen. Aan de
regeling zijn geen moeilijke procedures
verbonden en aanvragen worden snel
afgehandeld.
Voor het budget geldt op = op. Vraag
dus tijdig aan.

Extra vrijwilligers nodig?

Bent u op zoek naar nieuwe of extra
vrijwilligers en kunt u deze niet vinden?
Wellicht kan de gemeente u helpen. Zij
beschikt namelijk over een bestand van
vele mensen die bereid zijn de handen
uit de mouwen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan. Voor meer
informatie, bel met GR IJsselgemeenten
010-2848000.
U kunt de vrijwilligers vacature ook
aanmelden bij ContourdeTwern, Groenendaal 1, 2922CJ Krimpen aan den
IJssel, telefoonnummer 0180-513860.
ContourdeTwern bemiddelt vrijwilligers
naar een vrijwilligersbaan op het gebied
van zorg en welzijn.

