
 

Vrijwilligers Journaal  

Over Vrijwillige inzet en vrijwilligersorganisaties in Heemskerk 
 

Voor het VOETLICHT: 
KRINGLOOPWINKEL DE GROENE EZEL 
Kringloopwinkel De Groene Ezel, wie kent het niet? 

Ten tijde van dit gesprek was het lockdown: klanten kunnen alleen komen 

na afspraak vooraf. En dat bleek. Tineke, waarmee we gesprek voeren, 

wordt om de haverklap door klanten gebeld.  

De Groene Ezel heeft ruim 100 trouwe vrijwilligers. Tineke en haar collega 

coördineren het geheel, maar, geeft Tineke aan, op elk onderdeel stuurt 

een vrijwilliger verder de groep vrijwilligers aan.  

Voor al deze vrijwilligers is De Groene Ezel ook een sociale plek. Zij komen 

graag en vinden het fijn om klanten van dienst te zijn met goed materiaal. 

Maar ook onder elkaar is een zeer plezierige en betrokken sfeer!  

 
Nieuwe vrijwilligers worden al snel opgenomen en maken elkaar verder 

wegwijs waar nodig. 

Bij de Groene Ezel is uitgangspunt: kijken naar wat je kunt! Inzet op talent! 

De ervaring speelt ook een belangrijke rol, veel vrijwilligers zijn 

gepensioneerd. Leerlingen van het Kennemer College (Praktijkgedeelte) 

doen er veelal stage. “De jongens willen dan vaak bij de meubelafdeling, de 

meiden verkiezen vaker het speelgoed.” 

Jonge mensen bij de groep, dát zou de Groene Ezel nog te wensen hebben. 

Maar met de huidige groep is er al zoveel moois. En dat merken de (straks 

weer) vele klanten sinds jaar en dag. Ook die 5 die tijdens het gesprek 

gebeld hebben. Meer weten? www.kringloopwinkelheemskerk.nl  

 

COLOFON 
Het Vrijwilligersjournaal is een uitgave van Steunpunt Vrijwilligers 
Heemskerk. Het Steunpunt is er voor het versterken en verbinden van 
clubs en organisaties én vrijwilligers. 
Bereikbaarheid: 
Telefonisch : 731 700 (ma t/m vrijdag 09.30-12.00u)  Email : 
svhinfo@metheemskerk.nl 

Adres : Lauraplein 1 Heemskerk Bezoek mogelijk (afhankelijk van 
veiligheidsmaatregelen) na tel. Afspraak.  
Vind STEUNPUNT op Facebook: Steunpunt Vrijwilligers Heemskerk 
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Ontwerp: Patricia Nijssen, met 

bijdragen van: Ineke vd Klundert, 

Johan Rotteveel, Marjo Eveleens, 

Thuraya en Henk Huisman. 
 

Kort nieuws 
Vacatures plaatsen? 
www.beverwijkheemskerkvoo
relkaar.nl wordt meer en meer 
'ontdekt'! Aan te bevelen! Kijk 
ook even in het menu 
rechtsboven onder 
'Heemskerk'. Leuke tools en 
tips!! En alle info over het 
Steunpunt! En kent u 
https://ijmond.buuv.nu/ al? 
 

VrijwilligersVacature- 
Markt Heemskerk 
Alle Heemskerkse clubs en 
vrijwilligersorganisaties zullen 
deze maand (juni) de 
mogelijkheid tot 
voorinschrijving ontvangen 
voor de eerste VV-markt  
Op dit moment zitten we in 
versoepelingen, en hebben 
derhalve goede hoop op 
uitvoering. 
Het streven is eind augustus 
de eerste VV-markt uit te 
voeren. Mogelijk ook kort 
daarop een 2e editie. Dit, 
afhankelijk van het aantal 
voorinschrijvingen. Locatie 
mogelijk in/rond Het Spectrum 
aan het Lauraplein. 

 

 

http://www.kringloopwinkelheemskerk.nl/
http://www.beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl/
http://www.beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl/
https://ijmond.buuv.nu/


TUSSENSTAND: AANDACHTSPUNTEN 

VANUIT DE CLUBS 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemskerk richt zich op ondersteuning van  

(nieuwe) vrijwilligers en alle clubs en vrijwilligersorganisaties in 

Heemskerk.  

Onderdeel in onze dienst is om vanuit steeds meer clubs helder te krijgen 

waar de vraagpunten liggen. De Corona-periode heeft daarin 

vanzelfsprekend voor menig (gesproken) club extra besognes gegeven. 

Na uitgebreide gesprekken, kortere contacten, alsmede ingevulde  

enquêtes kunnen we onderstaande bevindingen baseren op gegevens van 

in totaal zo’n 40 clubs, van kleiner tot groter.  Let wel, onderstaand is niet 

op alle benaderde clubs van toepassing, maar kwam wel als onderwerp 

wat vaker bovendrijven. 

 

Bevindingen: 
1) Contact met-, aandacht voor vrijwilligers kan beter, wil 

men vaker, maar lukt niet altijd. Bijvoorbeeld meer 

aandacht voor: Hoe doen we het samen binnen de club? 

Hoe kunnen we dat nog beter vorm geven? De Coronatijd 

heeft mede deze bezinning voeding gegeven. Het contact 

onderling was immers noodgedwongen beperkter. 

2) Er is door een aantal clubs gemeld dat er een ‘hoge 

werkdruk’ bestaat. Voor die clubs ligt die druk bv. teveel 

op bestuur en  

een te klein aantal betrokken vrijwilligers. Taken zijn 

derhalve niet makkelijk te verdelen. Een dilemma….  

3) Veel oudere vrijwilligers in bv. bestuursfuncties. Geen 

opvolging in de wachtkamer 

 

Hoe nu verder? 

Vanuit het oogpunt dat clubs tips, advies, ondersteuning moeten 

kunnen krijgen om e.e.a. te versterken, ligt er de stap om elkaar 

vaker te spreken en uit te wisselen, met vragen als “Hoe doen jullie 

dat? Wiens kennis is tijdelijk in te vliegen? Is er een Plan van 

Aanpak”?  Etcetera. 

Die stap zal gaan komen. Het Steunpunt zal een aantal clubs 

benaderen om rondom o.a. deze vraagstukken bijeen te komen. 

Immers: tezamen bieden  

we Heemskerk een enorme keuze aan activiteiten en 

vrijetijdsbesteding. 

Hoe waarborgen we dat prachtige aanbod? 

Roept dit vragen op, of (ook) andere aandachtspunten? Interesse om 

deel te gaan nemen aan een regelmatig Platform (intensiteit hooguit 

1 keer per 2 a 3 maanden)?  Laat weten: svhinfo@metheemskerk.nl 

 

 

Aankondigingen 

Clubs 
 

Speelt u gitaar (klassiek of 

western)? Voor onze bewoner 

in Heemswijk, die keyboard 

speelt, zoeken wij een 

vrijwilliger om samen muziek 

te maken. Aanmelden kan via 

email: 

K.Prinsen@vivazorggroep.nl 

  
 
Ontmoetingscentrum De Stut, 
Maasstraat 3 te Heemskerk, 
heeft een vrijwilligersvacature 
voor iemand die als 
aanspreekpersoon wil dienen 
voor onze gastdames en het 
rooster wil maken. Een 
uitgelezen kans voor iemand 
die van uitdaging en 
verantwoordelijkheid houdt. 
Nadere informatie via 
telefoonnummer:  
0251-248648 

 
 
Vrijwilligers voor 
Clientenvervoer in Meerstate ,  
Brengt u onze 
revalidanten/bewoners die in 
een rolstoel zitten, van de 1ste 
etage naar de fysioruimte op 
de begane grond? Aanmelden 
kan via 
K.Prinsen@vivazorggroep.nl

mailto:svhinfo@metheemskerk.nl
mailto:K.Prinsen@vivazorggroep.nl
mailto:K.Prinsen@vivazorggroep.nl


Voor het VOETLICHT: 
STICHTING 
VRIJWILLIGERSVERVOER IJMOND 
Stichting Vrijwilligersvervoer IJmond is al tientallen jaren een 

begrip in de regio IJmond als het gaat om rolstoelvervoer. 

Kwaliteit, betrouwbaarheid, snelle service, vakkundig en 

(klant)vriendelijke vrijwilligers, dat alles is waar deze Stichting 

voor staat! En dat waarderen de klanten, zo kunnen ook wij 

bevestigen! 

De Corona-beperkingen hebben het vervoer de afgelopen tijd op 

een lager pitje doen zetten want vele activiteiten zijn stilgezet. 

Maar de komende tijd zullen er weer meer diensten ingezet 

kunnen worden, zo vervoert de svvij voor de gemeente 

Heemskerk en Beverwijk gratis mensen naar de 

vaccinatieposten, desbetreffende gemeentes betalen de 

ritprijzen. 

 
Een club met 36 vrijwilligers met o.a. chauffeurs die sociaal 

onderlegd en ontwikkeld zijn, zowel in ontvangst, afscheid, als in 

rijgedrag! En enig fysiek werk schuwen zij niet en hebben ‘last’ 

van een gezonde dosis humor! Tevens heeft zij een groep 

‘planners’ tbv. op- en afhaalschema, enkele instructeurs en een 

vrijwilliger die het technisch onderhoud doet. 

De Stichting heeft haar plek aan het Maltezerplein.  

 

Werving krijgt alle aandacht! Op termijn hoopt men een 

achterwacht van mensen te realiseren die op termijn een 

bestuursfunctie kunnen overnemen. Ook planners zijn zeer 

gewenst! 

Lees meer: https://www.vrijwilligersvervoerijmond.nl/ 

ONBETAALBARE INZET! 

Het Steunpunt bemiddelt en verbindt 
zoekende vrijwilligers met vrijwilligerswerk 
dat past bij hun wensen.  
Drie jaar geleden kwam Naima met haar dochter naar 
Nederland. Naima heeft genoeg meegemaakt om een 
teleurgesteld mens te zijn maar dat is zij niet!  
Ze is in Marokko geboren. Toen ze zes jaar oud was, ging ze met 

haar vader naar Frankrijk. 
Daar werkte hij in de 
landbouw en Naima leefde 
daar zes jaar en ging daar 
naar school en dat was de 
mooiste periode van haar 
leven. Toen haar vader erg 
ziek werd, gingen ze terug 
naar Marokko en na een 
paar maanden is hij 
overleden. 
Het leven van Naima is 
helemaal veranderd. Ze 
werkte bij een Frans 
kledingbedrijf. Na een paar 
jaren verhuisde ze naar 
Spanje en werkte als 
vrijwilliger met organisaties 
die de vluchtelingen helpen.  
Er waren verschillende 
activiteiten en Naima  
leerde kinderen de Arabisch 
taal en de koran en ze 
hoopt dat ze hier ook met 
kinderen kan werken. Voor 
de corona crisis werkte ze -
na bemiddeling door het 
Steunpunt- bij Welschap als 
vrijwilliger bij de  
Peuter-Ouder ochtend.. Ze 
paste op kinderen  
want haar gewenste beroep 
is werken met kinderen. 
Ondanks de moeilijkheden 
heeft Naima nog hoop voor 
toekomst en gelooft in  ” 
lest best”.  

Interview 
door 
Thuraya 

 
 
 

Naima werkt graag als 
vrijwilliger en adviseert 
mensen die tijd hebben 
om vrijwilligerswerk te 
vinden. 
Het Steunpunt heeft 
naast haar lessen op 
NOVA-College haar ook 
andere handvaten 
gegeven om haar 
Nederlandse  

https://www.vrijwilligersvervoerijmond.nl/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.vrijwilligersvervoerijmond.nl%2F


taal nog sneller te verbeteren. Want ze wil de toekomst 
met beide handen aangrijpen! 
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DE WET BESTUUR EN TOEZICHT 
RECHTSPERSONEN (WBTR) 
Reeds eerder heeft Steunpunt Vrijwilligers Heemskerk onderstaand via 

mail naar alle clubs/organisaties in ons bestand gestuurd. Het is ter info 

en nog maar eens een kattenbelletje 

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld 

om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. 

Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en 

aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat 

wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, 

misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen 

en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ 

en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken.  

De WBTR gaat 01-07-2021 in. Zorg voor die tijd zaken te hebben 

geregeld. Nu al wijzigen van de statuten wordt echter afgeraden. 

Het WBTR-stappenplan is gemaakt voor en door verenigingen en helpt 

je om in 3 uur de meeste onderdelen van de wet door te nemen en aan 

de verplichtingen te voldoen. En als je vragen hebt kun je gewoon 

bellen naar de helpdesk. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Voor meer informatie over de WBTR en over ons stappenplan 

zie www.wbtr.nl en https://wbtr.nl/wbtr-stappenplan/.  

 

Voor het Voetlicht:       

STICHTING VRIJWILLIGERS 

KASTEELTUIN ASSUMBURG 
 

We hebben een hartelijk en informatief gesprek gehad over de 

vrijwilligers op deze schitterende locatie naast en achter het 

Kasteel Assumburg. 

Er zijn 50 tuinvrijwilligers voor het onderhoud van de fraai 

symmetrische baroktuin met een hof vijver, een fruitboomgaard, 

een prachtige rozentuin en een groente- en kruidentuin. Ook het 

naastgelegen bezoekerscentrum ‘Het Koetshuijs’ wordt volledig 

gerund door 30 vrijwilligers. 

Zij ontvangen de bezoekers, geven met plezier rondleidingen en 

verlenen allerlei andere voorkomende hand- en spandiensten bij 

diverse activiteiten voor kinderen en volwassenen. 

De tuin is een perfecte locatie: het biedt een mooi podium, is 

ideaal voor buitenexposities en vrij toegankelijk voor een groot 

publiek. 

Een nieuwe projectgroep Kunst & Cultuur gaat in 

augustus/september een expositie organiseren met de titel: “Die 

heerlijke natuur!”   

De 

vrijwilligerswerkzaamheden 

zijn 1, soms 2 dagdelen per 

week. 

Op de eigen website kan er 

gekeken worden naar de 

vraag om nieuwe 

vrijwilligers. Als straks alles 

meer toegankelijk wordt is 

het de verwachting dat er 

weer behoefte is aan 

nieuwe vrijwilligers. Ze 

worden dan goed ingewerkt 

en begeleid en lopen eerst 

mee met een ervaren 

vrijwilliger. 

 
Meer weten? 

www.kasteeltuinassumburg

.nl 

 

Volgende Vrijw. Journaal o.a. 

het Cultuurhuis Voor het 

Voetlicht! 

 

Ook dit journaal ontvangen 

via email? Stuur berichtje 

naar 

svhinfo@metheemskerk.nl 

 

Kennismaken met ons? Dat 

kan elke vrijdag tussen 

10.00 en 12.00u in 

Buurtcentrum Het 

Spectrum, Lauraplein 1. 

\Bel even vooraf: 731 700  

 

http://www.wbtr.nl/
http://www.wbtr.nl/
https://wbtr.nl/wbtr-stappenplan
http://www.kasteeltuinassumburg.nl/
http://www.kasteeltuinassumburg.nl/
mailto:svhinfo@metheemskerk.nl


Wij wensen U een heerlijke zomer toe. Het volgende 

Vrijwilligersjournaal verschijnt 15 september 2021. 


