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ONTDEK HET NIEUWSTE VRIJWILLIGERSWERK IN JE BUURT 

 

 

Beste Lezer, 

In onze vorige nieuwsbrief nodigden we jullie uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst, die 

vorige week plaatsvond. Jullie gaven gehoor aan onze oproep, want het was er druk. Hieruit 

bleek maar weer eens dat vrijwilligerswerk leeft in Zoetermeer. 

In deze nieuwsbrief vind je onder meer informatie over onze training fondsenwerving en 

onze collectieve vrijwilligersverzekering. 

  

Heb je ideeën voor onderwerpen in deze nieuwsbrief, bijvoorbeeld omdat je meer wil weten 

over een bepaald onderwerp? Mail het de redactie via info@zoetermeervoorelkaar.nl,  dan 

nemen we het op. En stuur deze nieuwsbrief vooral door naar anderen voor wie de inhoud 

ook interessant is. 

  

We wensen jullie veel leesplezier. 

      

 
  

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/AXkFjKKNG6Px3Z8ej1CfXZPJk2IK0yWqYzhmo5Syuuz5nzgyvg-vTYRGVPiceOdrGeggkmC7wdE6FUtG-Tn-Jw/dLMhbYnfgB2Jk35
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/_mbtToYTmsPMvrpEgqzFbe3cLH--AaopMHOOTpZeCHFVYPFNJ4EH1yXc-e6GrlhlE4MJANrIqFEMmfrezNnXoQ/zGLpw9vBPgXMLLm


Training Fondsenwerving 

'Zoetermeer voor Elkaar’ en ‘Fonds 1818’ bieden op donderdagavond 2 maart een training 

fondsenwerving aan in Zoetermeer. Deze basistraining is bedoeld voor 

vrijwilligersorganisaties die nog geen of weinig ervaring hebben met het werven van 

fondsen. 

De basistraining Fondsenwerving helpt je op weg bij het vinden van financiering voor je 

maatschappelijke project. Je maakt kennis met de fondsenwereld in het algemeen en 

Fonds 1818 in het bijzonder. Ook leer je waar een goede aanvraag aan moet voldoen. De 

training is bestemd voor mensen met weinig of geen ervaring en voor organisaties met 

raakvlakken met de doelen van Fonds 1818. 

 

Conceptplan opsturen 

Voorafgaand aan de training kun je al een conceptplan opsturen (dit is niet verplicht). De 

trainer kan dan gericht met je aan de slag gaan en eventuele knelpunten benoemen en 

samen oplossen. 

 

Praktisch 

Om zoveel mogelijk organisaties de kans te geven mee te doen aan een training, laten wij 

per organisatie één deelnemer toe. Aan de training zijn geen kosten verbonden. Er is plek 

voor maximaal twaalf deelnemers. Vanwege de grote belangstelling verzoeken we je om je 

tijdig af te melden wanneer je niet kunt komen. Bij grotere interesse plannen we meer 

bijeenkomsten in. 

 

Datum: donderdag 2 maart 

Tijd: 19.00-21.00 (inloop vanaf 18.45) 

Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2, 2712 AV Zoetermeer 

Inschrijven: aanmeldformulier training fondsenwerving  

Je kunt je tot en met 23 februari aanmelden. 

De training wordt gegeven door de adviseurs van Fonds 1818. Kijk 

opwww.fonds1818.nl  voor meer informatie. 

  



 

Nieuwe Gevers 

 

Zoetermeer voor Elkaar is aangesloten bij De Nieuwe Gevers. Dit zijn professionals uit heel 

Nederland die zich met hun kennis en kunde vrijwillig inzetten bij vraagstukken van 

vrijwilligersorganisaties. 

De Nieuwe Gevers koppelt organisaties aan vakspecialisten. Denk aan: designers, social 

media experts, copywriters, strategen, creatives, developers, online marketeers, 

campagnemakers, marketingspecialisten, fotografen, video editors en animators. 

De diensten van de Nieuwe Gevers zijn gratis voor vrijwilligersorganisaties. 

  

Meer informatie, onder ander over de procedure, vind je 

op www.zoetermeervoorelkaar.nl/de-nieuwe-gevers 

       

  

Alle vrijwilligers verzekerd 

Wist je dat je verzekerd bent tegen schade en letsel als je vrijwilligerswerk doet? Een van 

onze vrijwilligers heeft onlangs blikschade aan zijn auto volledig vergoed gekregen. Hij liep 

deze schade op toen hij voor zijn vrijwilligerswerk op pad was met zijn auto en het erg glad 

was op straat. 

  

De gemeente heeft via de Vereniging Nederlandse Gemeenten een collectieve 



vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer voor alle vrijwilligers.  Zo ben je 

automatisch verzekerd tijdens vrijwilligerswerk. Je bent als vrijwilliger verzekerd voor: 

 Aansprakelijkheid als vrijwilliger 

 Aansprakelijkheid van de vrijwilligersorganisatie 

 Bestuurdersaansprakelijkheid 

 Ongevallen 

 Persoonlijke eigendommen  

Als vrijwilliger moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen 

voor een uitkering via deze verzekering. Je moet bijvoorbeeld als vrijwilliger werken bij een 

instelling die maatschappelijk nuttig werk doet, je hebt geen financiële belangen bij dat werk 

en je vrijwilligerswerk mag geen betaalde arbeid verdringen. 

Op https://www.zoetermeervoorelkaar.nl/vrijwilligersverzekering vind je meer informatie, ook 

over hoe je een schade kunt melden. 

  

  

Inspiratie voor 2023 

Positiever kon voor ons het nieuwe jaar bijna niet beginnen. Onze nieuwjaarsbijeenkomst 

trok veel bezoekers die graag wilden weten wat onze plannen voor het komende jaar zijn. 

Zelf zaten ze ook vol ideeën. Wethouder Ingeborg ter Laak wenste het vrijwilligersveld 

succes het komende jaar. De Nieuwe Gevers vertelden meer over hun nieuwe 

samenwerking met Zoetermeer voor Elkaar. Ook vertelde Stichting Present over de nieuwe 

locatie. 

Daarna zochten de bezoekers elkaar op, waar ze onder het genot van een hapje en een 

drankje kennis maakten met elkaar, oude bekenden spraken, elkaar inspireerden en nieuwe 

plannen smeedden voor het komende jaar. We – en wij niet alleen – genoten van een 

bijeenkomst waar ons thema inspireren en verbinden als vanzelf gestalte kreeg. 
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