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Aankondigingen Clubs (i.m.)

Zoekt u specifieke
vrijwilligers? Dat kan
door een vacature te
plaatsen op
genoemde website.
Meer informatie, tips
of andere vragen? Bel
of mail ons!
Op
www.beverwijkheems
kerkvoorelkaar.nl
vindt u in het
uitklapmenu
rechtsboven onder

Kort nieuws

het kopje ‘Heemskerk’
het item ‘Handig voor
organisaties’. Daarin
o.a. de tool
‘Zelfevaluatie
voor clubs en
organisaties’ en meer.
Aanrader!!! 

In het ontmoetingscentrum wordt een
uitgebreid cursusaanbod aangeboden
variërend van ontmoeting en ontspanning tot
creativiteit, educatie en bewegingsactiviteiten.
Na een intakegesprek begint de vrijwilligers
meestal als balie- of schenkmedewerker, om zo
sfeer te proeven en zich te oriënteren of er
wellicht een andere functie is die
nog beter aansluit.
Er wordt altijd gekeken naar wat er bij iemand
past. Ook is er aandacht voor het versterken
van de vrijwilligers: o.a. door een cursus
versterken of telefoontrainingen. Gezocht
wordt om dit verder uit te breiden.
Op dit moment is er weer behoefte aan nieuwe
vrijwilligers…..
Meer weten? www.destut.nl

Over Vrijwillige inzet en vrijwilligersorganisaties in

VrijwilligersJournaal

Vrijwilligers gezocht voor
balie-, schenk-, en

bestuurswerkzaamheden. 
Ontmoetingscentrum De

Stut,
 Maasstraat 3 te Heemskerk.

Informatie bij Paula
Walstra, contact@destut.nl
of telefonisch 0251-248648

Voor het VOETLICHT:  
 ONTMOETINGSCENTRUM DE STUT
Ontmoetingscentrum De Stut is een
centrum waar er naast elkaar, met elkaar en
voor elkaar de mooiste activiteiten
georganiseerd worden. 
Dat wordt veelal door betrokken,
opbouwende en ondernemende
vrijwilligers gedaan in een
gemoedelijke sfeer.
Het gebouw bevindt zich op de
grens van Heemskerk en
Beverwijk: Maasstraat 3 te
Heemskerk

http://www.destut.nl/
mailto:contact@destut.nl
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Voor het voetlicht:
HISTORISCHE KRING HEEMSKERK (HKH)

Na een hartelijke ontvangst met een uitgebreide rondleiding in de
schitterend ingerichte locatie in de Mariaschool, hebben we een
gesprek gehad met de voorzitter Henk Engel en de secretaris Libbe
van Dijk.
Met veel inzet van vrijwilligers voor de verbouwing
heeft twee jaar geleden de verhuizing plaats
gevonden van de Kerklaan naar deze nieuwe plek.

Er zijn nu 1900 leden en 120
vrijwilligers! Daarvan zijn er 50
betrokken bij het 2x per jaar
verspreiden van de nieuwsbrief en
“de Heemskring”.
Werving van vrijwilligers gebeurt
vooral door mond-op-mond-
reclame, de nieuwsbrief en de
website. Voor vrijwilligers is dit een
plek met veel mogelijkheden. Er zijn
verschillende goedlopende
werkgroepen. Op de website zijn
deze goed beschrevenen kan je als
vrijwilliger naar eigen interesse en
vaardigheden een keuze maken.
Het zou fijn zijn als er ook wat
jongere vrijwilligers zich zouden

 melden. Dat zou een mooie
aanvulling zijn en zo het verloop
van de oudere vrijwilligers kunnen
compenseren: ze staan klaar om
hun kennis en ervaring over de rijke
historie en geschiedenis van
Heemskerk over te dragen aan een
volgende generatie.
Meer weten?
www.historischekringheemskerk.nl

 
Het Vrijwilligersjournaal is een uitgave van Steunpunt Vrijwilligers
Heemskerk 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. 
Ontwerp: Patricia Nijssen
Eindredactie: Henk Huisman + team Steunpunt

COLOFON

http://www.historischekringheemskerk.nl/


Onbetaalbare inzet!

Ramin is een goed voorbeeld van
aanpassen aan nieuwe
omstandigheden. Hij is in
Afghanistan geboren. Toen hij acht
jaar oud was, werkte hij als
automonteur en toen hij naar Iran
verhuisde, werkte hij acht jaar in de
bouw. Daarna kwam hij naar
Nederland en nu werkt hij als
vrijwilliger bij kringgloopwinkel De
Groene Ezel.
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Zo is Ramin in het najaar gestart bij
Kringloopwinkel De Groene Ezel, alwaar men
een vacature uit had staan.

Het Steunpunt bemiddelt en verbindt zoekende vrijwilligers met
vrijwilligerswerk dat past bij hun wensen.

Ramin is nu pas vijfentwintig jaar
oud maar hij werkte in twee
verschillende beroepen in de korte
tijd van zijn leven. En nu dus
vrijwilliger.

Het is duidelijk dat Ramin zonder
werk niet kan leven en niet houdt
van vrije tijd en hij adviseert
mensen die vrije tijd hebben om
vrijwilligerswerk te vinden. 

Ramin inspireert mensen die het
moeilijk vinden om zich aan een
nieuwe situatie aan te passen om
hun ideeën te veranderen!
Ramin is blij met zijn werk bij de
Groene Ezel. Een geslaagde match!

Een vacature plaatsen of vinden?

www.beverwijkheemskerkvoorelka
ar.nl
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Handig…..Wat doen De Versterkers?
 De aan het Steunpunt verbonden Versterkers zijn mensen met veel

ervaring en achtergrond op een specifiek onderdeel die voor jou
en/of jouw club een gewenste toegevoegde waarde levert. 
Dat doen zij op kleinschalige wijze, informeel, met oog voor
gewenst resultaat: een bagage met nieuwe invalshoeken,
praktische tips! 
De Versterkers doen het anders! Speciaal voor clubs, maar ook
geïnteresseerde vrijwilligers.

Kleine groepen, maximaal 3
tot 4 deelnemers, zeer
interactief.

De vraag/probleemstelling
van de club/deelnemer is
uitgangspunt

1 bijeenkomst van 90
minuten. Naar wens
aanvullende bijeenkomsten

Verdere duiding en inzoomen
op vraag/probleem en situatie

In dialoog en uitwisseling
toewerken naar een bij de
club passende aanpak

Tips en ideeën opdoen, ook
van elkaar.

Datum, tijd, locatie uitvoering
in overleg met deelnemers

GEEN kosten!

Werken naar Teamwork! 1.

Uitwisselen van verwachtingen
naar elkaar, en de verschillende
invalshoeken die men soms
persoonlijk heeft en die ( kunnen)
botsen.

Begeleiding: Meia 

     2. Organiseren!

Hoe kan je iets organiseren? Waar
moet je allemaal rekening mee
houden?

Begeleiding: Meia

DE AANPAK: HET AANBOD:
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Interesse?
Omschrijf in max. half A4 je vraag,
probleemstelling en welk
resultaat je wenst hierin en
vermeld het aanbod(nr.) waar je
interesse in hebt. Staat het
gewenste aanbod er niet bij?
Evengoed je vraag sturen. Wij
zoeken kennisdragers voor
jou/jouw club om op weg te
helpen!

4. Naar een vaste en verzorgde
lay-out voor in- & externe
communicatie 

Ondersteuning bij het gebruik
van MS-Word en MS-Excel of de
alternatieven LibreOffice Writer
en LibreOffice Calc. 

Denk hierbij aan hulp bij het
opzetten van sjablonen voor een
consistente lay-out van brieven,
memo’s e.d. volgens de huisstijl
van de organisatie (vereniging,
club).

Begeleiding: Wout

Meer info bij het Steunpunt
Vrijwilligers Heemskerk (vragen
naar Henk Huisman):

svhinfo@metheemskerk.nl of
bellen: 731 700 (werkdagen 09.30-
12.00u)

3. Vrijwilligers en teamwork

Hoe als team tot werkwijzen en
oplossingen én goede resultaten
te komen?

mailto:svhinfo@metheemskerk.nl

