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Beste lezer, 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van het  

Vrijwilligers Steunpunt. We brengen u 

weer op de hoogte van alle  zaken die 

spelen op het gebied van vrijwilligers-

werk in de gemeenten Delfzijl en Appin-

gedam. Heeft u vragen of wilt u con-

tact? Kom langs op dinsdag of donder-

dag, bel 0596 - 650787 of mail naar  

vrijwilligerssteunpunt@s-w-d.nl.  
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Aanmelden voor Appeltjes van Oranje 2018 

Het Oranje Fonds zoekt initiatieven van jonge mensen (tot 35 jaar) die voor 
sociale energie zorgen. Het Appeltje is een blijk van waardering voor  

bestaande, succesvolle sociale initiatieven die erin slagen verschillende 

groepen mensen op een bijzondere manier bij elkaar te brengen. 

  

Prestigieuze prijs 

Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van € 15.000,00 en een 

bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. De prestigieuze prijs 

wordt elk jaar in mei uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oran-

je Fonds, Koningin Máxima. 

  

Meer informatie en aanmelden 

Aanmelden kan van 30 oktober tot en met 24 november. De initiatieven 

én de organisaties die deze initiatieven aanmelden, moeten aan enkele 

voorwaarden voldoen. Ga voor meer informatie en aanmelden 

naar https://www.oranjefonds.nl/appeltjes-van-oranje-2018 

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, 
weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights 
en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.  

 

Meedoen 

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom 

met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilli-

ger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties 

is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen  

geklaard te krijgen! 

Heeft jullie organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, is de 

locatie van de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een verwendagje voor alle ouderen in 

het verzorgingshuis of heb je een andere leuke klus? Meld deze dan aan op de website van 

NLdoet: https://www.nldoet.nl en doe mee!  

 
Ook meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek een leuke klus op de website en meld je aan. Alleen, of nog 
leuker met je sportclub, collega’s of familie! 

https://www.oranjefonds.nl/appeltjes-van-oranje-2018
https://www.nldoet.nl


Vrijwilligersvergoeding voor iedereen gelijk 

 
18 mei 2017 

Demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft net voor de verkiezingen besloten dat de 

vrijwilligersvergoeding voor iedereen, ongeacht soort uitkering, gelijk moet zijn. De Belasting-

dienst heeft dit nu geëffectueerd en de website aangepast. Goed nieuws dus, voor zover een 

vrijwilligersorganisatie het zich kan veroorloven onkosten te vergoeden. Nu nog een verhoging 

voor jongeren. Kosten zijn immers kosten en geen loon.  

 

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet 

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk tot 1 april 

2017? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligers-

werk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar. 

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie tot 

1 april 2017, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet 

hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar. 

Vanaf 1 april 2017 is er geen onderscheid meer. Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast 

een vergoeding voor vrijwilligerswerk vanaf 1 april 2017? Dan verandert de hoogte van uw uit-

kering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per 

jaar. 

Lees meer: www.belastingdienst.nl 

Noem het omkijken naar elkaar, je inzetten voor de ander, meehelpen, voor elkaar zor-

gen. Iets waardevols doen voor de ander – en daarmee voor jezelf en je omgeving.  Hoe 
je het ook noemt, we kunnen niet meer zonder al die mensen die zich inzetten voor de 

samenleving, elke dag weer.  Bron: Magazine van het ZonMw- programma Vrijwilliger in-

zet voor en door jeugd en gezin,  dec 2010. 

Stichting Sport4connect is een stichting die door middel van sport en bewegen ervoor zorgt 

dat mensen weer een nieuw doel in hun leven krijgen. 

We hebben projecten lopen voor jongeren, ouderen, vluchtelingen. Het ouderenproject is mo-

menteel erg bekend in Noord. We hebben daar een wandelgroep lopen, waar altijd vrijwilligers 

welkom zijn om mee te lopen en de ouderen tijdens de wandeling te ondersteunen. We starten 

elke maandag om 14.00 met wandelen. Daarnaast hebben we ook een beweeggroep die elke 

vrijdag om 14.30 uur plaatst vindt. Ook hebben we sinds kort de activiteit: De Stamtoafel. Dit 

is een soort seniorenpraatgroep. Gezellig met elkaar een kopje koffie drinken en ondertussen 

alle behoeftes en ideen op tafel gooien. Dit is eens per maand en elke keer schuiven hier zorg 

en welzijn instellingen bij aan. U bent van harte welkom. Dit alles vindt plaats in BetingeStae-

te.  

Als u vragen heeft of graag mee wilt doen als vrijwilliger, neem contact op met Janneke Bos 

via janneke.bos@sport4connect.nl of via 06 - 4613 1425. 

http://www.belastingdienst.nl


Taalvrijwilligers gezocht voor het Taalhuis 

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn op zoek naar Taalvrijwilligers voor 

de Taalhuizen in de drie gemeenten. Dit zijn vrijwilligers die één op één, of in kleine groep-

jes, mensen helpen om beter te leren lezen, schrijven of spreken. Als taalvrijwilliger hoef 

je geen taalwonder te zijn. Wel is het belangrijk dat je geduld hebt en dat je het leuk vindt 

om mensen te helpen.  

Vrijwilligers krijgen begeleiding vanuit Noorderpoort en de Stichting Lezen en 

Schrijven 

Als vrijwilliger in het Taalhuis werk je in de meeste gevallen in de bibliotheken van de drie 

gemeenten. Voor vrijwilligers is er begeleiding door een Taalhuiscoördinator vanuit Noor-

derpoort. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel tijd zij besteden aan het vrijwilligerswerk. Dat 

kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week. Taalvrijwilligers worden zo-

veel mogelijk gekoppeld aan mensen uit de eigen gemeente. Een belangrijk uitgangspunt 

is dat beide partijen een goed gevoel bij elkaar hebben. Er wordt gewerkt met leermidde-

len van de Stichting Lezen en Schrijven. 

 

Opgeven kan via aj.degraaf@noorderpoort.nl.  

Kunt u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, maar u wilt toch vrijwilliger worden, dan kunt 

u contact opnemen met André de Graaf, via 0596-692929 of aj.degraaf@noorderpoort.nl.  

Partners in Taalhuis 

mailto:aj.degraaf@noorderpoort.nl


Art Carnivale zoekt enthousiaste vrijwilligers  

Familiefestival Art Carnivale presenteert in de maand juli op het strandpark Schildmeer in Steendam, 
gedurende drie dagen een uitzonderlijk levendige combinatie van kunst, muziek, theater en spel. Daar-
mee is Art Carnivale hét zomers cultureel hoogtepunt van midden Groningen en ook nog eens het  
gezelligste festival van Groningen dat gratis toegankelijk is. 

 
Het festival draait volledig op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou het festival niet 
mogelijk zijn. De voorbereiding en uitvoering van het festival gebeurt in teamverband door een groep 
van vaste medewerkers die aangesloten zijn bij een kunstenaarscollectief. Het festival kent voor, tijdens 
en na het festival een flink aantal uiteenlopende taken waarvoor extra hulp gewenst is, zoals: 

- Horeca (backstage: voorraadbeheer, verzorgen medewerkers) (frontstage: uitserveren en klaar
 maken culinair aanbod, drankpuntenbezetting voor koffie, thee, frisdrank, wijn, tapwerk) 

- Kinderactiviteiten (diverse spelletjes voorbereiden) 
- Informatiestand (muntverkoop, informatievoorziening) 

- Opbouw en afbouw werkzaamheden festivalmateriaal 
- Assistentie bij stroomvoorziening en geluidstechniek 
- Assistentie bij muziek / theateropvang artiesten 
- Assistentie vrijwilligerscoördinatie  
- Schoonmaakploeg festivalterrein 
- Promotiewerkzaamheden (rondbrengen / plakken affiches, flyers, ophangen banners)  

Art Carnivale heeft enthousiaste vrijwilligers nodig die een werkzame bijdrage willen leveren aan de reali-
satie van het festival. Iedereen die belangstelling heeft zijn / haar vakantietijd op een aangename en leer-
zame manier te besteden, zien we heel graag komen om de gelederen te versterken. Leuke bijkomstigheid 
is dat je nieuwe fijne collega-medewerkers leert kennen, dat je kunt genieten van muziek en theateracts, 

dat je artiesten van divers pluimage ontmoet, en dat je het zo leuk vindt dat je er volgend jaar weer bij 
bent! 

 
Aanmelden als vrijwilliger is vanaf heden mogelijk. Stuur een mailbericht, of bel met de initiatiefnemers 
achter Art Carnivale, kunstenaarscollectief De Draad: 
collectiefdedraad@live.nl, mobiel, 06-45882588 
 

website en facebookadressen van samenwerkende stichtingen onder de paraplu van Stichting kunstenaars-
collectief De Draad: 
 
http://www.artcarnivale.nl  
https://www.facebook.com/dedraad.nl  
https://www.facebook.com/collectiefdedraad/posts/  

https://www.facebook.com/ArtCarnivale/ 
https://www.facebook.com/Totum-Performance-Group 
https://www.facebook.com/Podiumkunsten-Aan-Zee 

mailto:collectiefdedraad@live.nl
mailto:collectiefdedraad@live.nl
mailto:collectiefdedraad@live.nl
http://www.artcarnivale.nl/
https://www.facebook.com/dedraad.nl
https://www.facebook.com/collectiefdedraad/posts/
https://www.facebook.com/ArtCarnivale/
https://www.facebook.com/ArtCarnivale/
https://www.facebook.com/ArtCarnivale/


Vacatures 

Vrijwilligers gevraagd 
voor begeleiding  
Statushouders 
 

Wil jij statushouders weg-
wijs maken In onze mooie 
regio? Ze helpen met de 
papierwinkel die op hen 
wacht? Wil jij laten zien 
waar de scholen en winkels 
zijn, en hoe de bus routes 

lopen? Je geeft uitleg en 

gaat soms mee naar aller-
lei instanties. Je laat de 
nieuwkomer kennismaken 
met clubs en verenigingen.  
Al vanaf een paar uurtjes 

per week kun je ongeloof-
lijk veel voor iemand bete-
kenen.  
 
Je bent aangenaam gezel-
schap en hebt graag iets 
voor een ander over. Je 

beschikt over een dosis 
gezonde humor en staat 
open voor mensen met een 
heel andere achtergrond.  
Herken jij je hierin? Jouw 

inzet en talent zijn van 
groot belang en van harte 

welkom.  

Bourgondiër met  
affiniteit voor mensen 
met een verstandelijke 
beperking 

 
Ben jij iemand die goed 
overweg kan met mensen 
met een verstandelijke be-
perking en daarnaast graag 
kookt, muziek leuk vindt en 
af en toe een stukje wan-

delt? Zou je het leuk vinden 

om dit minimaal 1 avond in 
de week, samen met 1 of 
meerdere bewoners te 
doen?  
Dan komen wij graag in 

contact met jou! 

Enthousiaste  
Vrijwilligers  
formulierenbrigade! 
 

We komen graag in contact 
met mensen die hun kennis 
voor langere tijd, minimaal 
4 uren per week (meer uren 
is ook mogelijk), willen in-
brengen bij de Formulieren-
brigade. We zoeken mensen 

die affiniteit hebben met 
(financiële) regelingen en 

voorzieningen en die ten 
aanzien van de doelgroep 
sociaal vaardig zijn. We 
zoeken vrijwilligers met 

minimaal MBO niveau. 
 
Taken op hoofdlijnen zijn: 
ordenen van administraties, 
invullen van formulieren, 
uitvoeren van een voorzie-
ningencheck en aanvragen 

van Toeslagen.  
 
Er worden wekelijkse 
spreekuren gehouden en er 
worden (zelfstandig) huis-
bezoeken afgelegd. Elke 4 
weken is er overleg met de 

coördinator en andere vrij-
willigers van de formulie-
renbrigade. In het begin 
loopt u mee met een erva-
ren vrijwilliger. Wij bieden 
goede begeleiding en een 

passende onkosten-
vergoeding. 

DamsterMaatjes  
 
Een DamsterMaatje maakt 
het verschil door andere 

mensen weer op weg te 
helpen. Heb je wat tijd over 
en wil je op je eigen manier 
iets voor een ander beteke-

nen? Wordt dan een  
DamsterMaatje!  
Samen wandelen, een kop-

je koffie drinken of een 
boodschapje doen. Er zijn  
van mogelijkheden voor 
jong en oud. Je kunt dan 
denken aan gezelschaps-
maatjes, dementiemaatjes, 

boodschappenmaatjes, 
klus / tuiniermaatjes, voor-
leesmaatjes en ICT 
maatjes. 

Catering -  
maaltijdbezorger 
 
Ben jij degene die graag 

ervaring op wil doen in 
de catering en die zich 
persoonlijk wil ontwikke-
len, of heb je vrije tijd 
over en is horeca jouw 
ding? Dan komen we 
graag met jou in contact. 

Aanmelden voor  
vrijwilligerswerk? 
 
Kom langs bij het  

Vrijwilligers Steunpunt op 
dinsdag of donderdag  
of mail naar  

vrijwilligerssteunpunt@s-w-d.nl 





Je wilt wel meer sociale contacten en iets buiten de deur doen, maar je weet niet 

goed hoe je daaraan begint. De drempel kan erg hoog zijn om ergens binnen te 

stappen. Of je aan te melden bij een vereniging. Bij ontmoetingsplekken en  

activiteiten op deze pagina ben je welkom. 

Boodschappen PlusBus  
 
Samen boodschappen doen of 
een uitstapje maken onder be-

geleiding van vrijwilligers. 

Welzijnsinstellingen  
 
ASWA en SWD hebben sociaal  
werkers waar je met je vragen te-

rechtkan. Bijvoorbeeld over een-
zaamheid of over het leggen van 
nieuwe contacten. Ze organiseren 
allerlei activiteiten zoals huisbezoek, 
maaltijdvoorziening, samen eten, 
mantelzorgondersteuning, dementie-
café en veel meer. 

Je kunt contact opnemen om te kij-
ken of er iets is dat bij jou past.  
 

Humanitas Maatje 
 
Wil je meer contacten met 
mensen? Met een maatje ga je 

gezellig op stap en doe je  
leuke dingen. Het geeft je zelf-
vertrouwen. Samen kom je 
makkelijker onder de mensen 
en leg je sneller contacten. 

Vraagelkaar cafe  

Appingedam- ASWA 
 
In het VraagelkaarCafé kun je 

anderen ontmoeten; buurt-
genoten, leerlingen van een 
(zorg)opleiding en cliënten van 
zorginstellingen.  
In het VraagelkaarCafé is van 
alles te doen. 

 
De Zonnebloem 
 
Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. 

Aan lekker bijpraten, een luisterend oor. 
Maar als je een fysieke beperking hebt? 
Dan ben je misschien wel vaker alleen 
dan je zou willen. 
 


