Nieuwsbrief
voor vrijwilligers

Bestuursleden
Ted Blokdijk en ikzelf gaan met ingang van 2020,
om diverse redenen stoppen als bestuurslid
van de Wilgaerden Vrijwilligersraad. Met de
voorgenomen fusie in 2020 met LeekerweideGroep
in het vooruitzicht, zijn wij als Vrijwilligersraad
aan het brainstormen over de toekomstige
samenwerking. Met het oog op deze samenwerking
gaan we nog niet actief op zoek naar nieuwe
bestuursleden voor de (oude) Vrijwilligersraad.
LeekerweideGroep heeft momenteel geen
Vrijwilligersraad.

Beste
vrijwilliger,
Met een beetje heimwee kijk ik vanuit mijn auto
naar de lege bloembollenvelden. Nu de tulpen zijn
gekopt mis ik stiekempjes de kleurrijke velden.
Ik bedenk me dat het voorjaar alweer aardig
opschuift naar de zomer. Zo cliché, maar de
tijd vliegt voorbij.
Zo is de Vrijwilligersraad alweer haar derde jaar
ingegaan! Bij de oprichting op 20 maart 2017
hebben we met de Raad van Bestuur een
aantal afspraken gemaakt. Die afspraken
hebben we in een samenwerkingsovereenkomst
met elkaar vastgelegd. Een van de afspraken is
de periode waarin leden deelnemen aan de
Vrijwilligersraad. In principe is dat drie jaar met
de mogelijkheid om te verlengen tot maximaal
zes jaar.

Norma Stapel zal vanaf juni 2019 een werkgroep leiden over het gezamenlijk in te voeren
vrijwilligersbeleid en de vertegenwoordiging van
vrijwilligers in een gezamenlijke Vrijwilligersraad
of via een ander soort orgaan. Uiteraard worden
leden van de Vrijwilligersraad uitgenodigd om
deel te nemen in deze werkgroep.
Wij wensen u veel plezier met de nieuwsbrief
van VrijwilligersNH, wensen u veel plezier bij uw
vrijwilligerswerk en bovenal een prachtig voorjaar.
Met warme groet,
Namens Vrijwilligersraad Wilgaerden,

Monique Oostendorp,
voorzitter Vrijwilligersraad
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Bedankt Paulien
Vanaf de oprichting hebben wij samengewerkt
met twee vrijwilligercoördinatoren:
Petra Grooteman voor cluster Hoorn en Paulien
Meerwijk voor de overige clusters. Zij hebben de
Vrijwilligersraad mede vormgegeven. Zoals we u al
eerder hebben meegedeeld is Paulien met ziekteverlof. In goed overleg is besloten dat Paulien
niet meer terugkeert in haar huidige functie.
Dat vinden we uiteraard erg jammer, maar haar
gezondheid gaat voor. We respecteren haar keuze,
maar gaan haar missen. Wij hebben Paulien
altijd erg gewaardeerd. Als mens én als collega.
De Vrijwilligersraad heeft haar bedankt met
een grote blos bloemen en vanaf deze plaats
bedanken we haar graag nogmaals voor al haar
harde werk: Paulien Bedankt! Inmiddels is ook
een nieuwe vrijwilligerscoördinator aangesteld.
In de nieuwsbrief van VrijwilligersNH stelt het
nieuwe team zich aan u voor.

Vrijwilliger aan het woord

Negen jaar geleden kwam mijn moeder in
Zandhove (Wilgaerden) in Spanbroek. Wanneer
je je gezicht daar regelmatig laat zien, word je al
snel gevraagd voor vrijwilligerswerk. Eén keer
in de vier weken verzorg ik nu de bingo en elke
dinsdagmorgen help ik bij het ontbijt en de
koffie in het restaurant.

Huiskamervoorstellingen
Vijf jaar geleden heb ik de cursus van Veder
gevolgd. Dat houdt in huiskamervoorstellingen
geven aan mensen met dementie. Tijdens zo’n
voorstelling heb ik dan een koffer bij mij waar
voorwerpen van jaren geleden inzitten. Knijpkat,
leesplankje, wasbord, priktol, ulevellen enz.
Als deze dingen uit de koffer komen hebben de
mensen daar vaak een mooi verhaal bij. Dit doe
ik ongeveer eenmaal in de twee weken in de
verzorgingshuizen in Noord-Holland Noord.

Vrijwilligersraad
Zo ben ik ook ruim twee jaar geleden in de
Vrijwilligersraad gekomen. Een raad die de
belangen vertegenwoordigt van alle vrijwilligers.
In het begin was het vooral zoeken waar we stonden,
maar zo langzamerhand krijgt de Vrijwilligersraad
een vaste plaats in de organisatie van Wilgaerden.
Het is bekend dat Wilgaerden samengaat met
LeekerweideGroep. Dat houdt in dat wij in
de toekomst gezamenlijk op dezelfde lijn willen
zitten. Wij willen graag iets horen van de
vrijwilligers. Of het nu gaat over cursussen
volgen, afspraken maken met activiteiten
begeleiders, de keuze van kerstpakketten.
Het maakt niet uit, meld u zich als u ergens mee
zit. Doen! In een enquête voor de vrijwilligers
is gebleken dat een zeer groot gedeelte van
die vrijwilligers het enorm naar zijn zin heeft.
Houden zo, maar als u ergens mee zit of u heeft
een leuk idee, meld u dan bij de Vrijwilligersraad.
Trouwens mijn moeder was 90 toen ze in
Zandhove kwam en we hopen in oktober haar
100e verjaardag te vieren; en met de goede
verzorging in Zandhove gaat dit vast lukken!

Rein de Wit, vrijwilliger Zandhove
(Spanbroek) en lid Vrijwilligersraad

Weetjes
De Vrijwilligersraad (VR) is een onafhankelijk en
zelfstandig orgaan dat de vrijwilligers van
Wilgaerden met een adviserende rol naar de Raad
van Bestuur vertegenwoordigt. De Vrijwilligersraad is ingesteld door de Raad van Bestuur en
bestaat uit vrijwilligers van de organisatie.
De Vrijwilligersraad bestaat geheel uit vrijwilligers.
We ontvangen geen geldelijke beloning voor ons
werk als bestuurslid. We vergaderen vijf keer per
jaar, waarvan twee keer met de bestuurder.
Het komend jaar (op weg naar 2020) zitten er veel
veranderingen aan te komen. Een daarvan is de
definitieve fusie met de LeekerweideGroep.
En wat ons dan bezighoudt is: wat gaat dat
betekenen voor de vrijwilligers? Daar kunt u
een adviserende rol in hebben.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie
over de Vrijwilligersraad dan kunt u contact
opnemen met ondergetekende via
vrijwilligersraad@wilgaerden.nl.

Vergaderdata

U kunt ook altijd eerst een vergadering
bijwonen. Dan kunt u horen wat er
speelt en een beetje voorproeven.
Mocht u dat willen, geeft u dit dan
vooraf door aan onze ambtelijk secretaris:
Astrid Bakker | a.bakker7@wilgaerden.nl. Na afloop
van de vergadering bent u altijd van harte welkom.
Dit hoeft u alleen niet vooraf door te geven.

Wist u dat …

• de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor onze
vrijwilligers gratis is vanaf 18 februari 2019?
• VrijwilligersNH de hele administratie voert voor
de vrijwilligers van Wilgaerden én de vrijwilligers
van LeekerweideGroep? En dat we daar heel
blij mee zijn?
• de Vrijwilligersraad een jaarverslag over
2018 heeft opgesteld?
• de Vrijwilligersraad ook een jaarplan heeft
gemaakt voor 2019? Een dynamisch
document dat continu wordt aangepast?
Beide documenten staan op Connect. U kunt uw
contactpersoon bij Wilgaerden vragen om het
voor u te printen. U kunt het ook opvragen bij de
ambtelijk secretaris: a.bakker7@wilgaerden.nl.

Digitaal post ontvangen

Wilt u de vrijwilligerspost digitaal ontvangen,
maar is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend?
Stuurt u dan een e-mail naar:
vrijwilligers@vrijwilligersNH.

tip

• Maandag 6 mei in De Wilgenhof (Wervershoof)
• Maandag 26 augustus in Avondlicht (Hoorn)
met de bestuurder Iris van Bennekom
• Maandag 18 november in Avondlicht (Hoorn)
We vergaderen van 12.45 tot 15.00 uur.

Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk?
Neemt u dan een kijkje op
www.vrijwilligerswerknh.nl.
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cliënten. Leven in de brouwerij, ontroeren en ontroerd raken,
maar vooral: heel veel plezier maken. Wil jij dit niet missen?

Wilgaerden zoekt ervaren medewerkers, met oog voor zorg en vooral:
oog voor mensen. Kijk op: wilgaerden.nl/vacatures

Word dan vrijwilliger bij VrijwilligersNH!

Werken bij Wilgaerden. Mooi mensenwerk.

www.vrijwilligersnh.nl

www.leekerweidegroep.nl/vacatures

mensenwerk.

Mensen zitten vol verhalen. Wij zorgen graag voor ze.
Bij hen thuis of bij één van onze locaties. Benieuwd naar hun verhalen?
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