
                     

 

Nieuwsbrief voor vrijwilligers, organisaties, verenigingen en geïnteresseerden 

 

www.klikmaasgouw.nl 

presenteert haar nieuwsbrief! 
 
Maak je als organisatie, vereniging of 
stichting, gebruik van diensten 
aangeboden door vrijwilligers? 
Ben je vrijwilliger of gaat je interesse uit 
naar vrijwilligerswerk? 
Dan is deze nieuwsbrief de uitgelezen 
manier om de laatste ontwikkelingen 
rondom het vrijwilligerswerk in de regio 
Maasgouw te volgen. 

Wij wensen je veel leesplezier! 

Heb je informatie of waardevolle tips 
over vrijwilligerswerk, dan kan je deze 
aan ons doorgeven. 
 
Volg en Like ons op Facebook 
 
www.facebook.com/klikmaasgouw 
 

Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw 
voorlopig adres: Kruisweg 32 
spreekuur dinsdag 10.00 – 12.00 uur 
Tel: 0475-852500 
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KlikMaasgouw Flits  

 

Interesse? 

Word vrijwilliger in 
Maasgouw 

Schrijf je dan vandaag nog in 
voor vrijwilligerswerk dat bij je 
past via de website  
 

www.klikmaasgouw.nl 
 

Waar actief? 

KlikMaasgouw is actief in en 

om de kernen van de 

gemeente Maasgouw, zijnde 

Beegden, Heel, Panheel, 

Wessem, Thorn, 

Stevensweert, Ohé en Laak, 

Linne, Brachterbeek en 

Maasbracht. 

 

Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw, KlikMaasgouw 
helpt via de website www.klikmaasgouw.nl mensen bij het 
zoeken naar prettig en zinvol vrijwilligerswerk. Bovendien 
helpt het organisaties bij het vinden van gemotiveerde en 
gekwalificeerde vrijwilligers. 

www.klikmaasgouw.nl 

De website www.klikmaasgouw.nl is de digitale 
vacaturebank voor vrijwilligers in de gemeente Maasgouw. 
Je kunt op deze website terecht als je vrijwilligerswerk 
zoekt of wanneer jouw organisatie vrijwilligerswerk 
aanbiedt. 
www.klikmaasgouw.nl is actief in de hele gemeente 

Maasgouw. 

Informatie en advies 

Ook geeft het Steunpunt Vrijwilligers informatie en advies 
over alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. 
Bijvoorbeeld verzekeringen, werken met behoud van een 
uitkering, belastingen, contracten, onkostenvergoedingen, 

enz.  

Wil je actief worden in het vrijwilligerswerk? 

Een goede keuze, want je leert op een spontane manier 
nieuwe mensen en organisaties kennen en jouw talenten en 
vaardigheden op een gezellige manier inzetten.  

Vrijwilligerswerk is niet alleen een kans op ontplooiing en 
nieuwe ervaringen, maar geeft ook vooral voldoening. 

De (digitale) vacaturebank van het www.klikMaasgouw.nl 
geeft een overzicht van actueel vrijwilligerswerk en kan 
vraag en aanbod op elkaar afstemmen.  

Blijven er in jouw organisatie geregeld taken liggen 
omdat de menskracht ontbreekt?  

 
Op www.klikmaasgouw.nl zoeken actieve en gemotiveerde 
mensen passend en uitdagend vrijwilligerswerk. Mensen die 

graag aan de slag willen in jouw organisatie. 
 

Meld jouw organisatie of vereniging aan! 

www.klikmaasouw.nl 
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Het steunpunt KlikMaasgouw, actief sinds augustus 2013 en zelf ook bestaande uit vrijwilligers, 
ondersteunt het vrijwilligerswerk binnen de gemeente in de meest brede zin des woord. Een 
belangrijk middel hiertoe is de website www.klikmaasgouw.nl waar organisaties die met vrijwilligers 

werken, vacatures voor vrijwilligerswerk kunnen plaatsen. Potentiele vrijwilligers kunnen via deze 
website op zoek gaan naar geschikt vrijwilligerswerk. KlikMaasgouw geeft allerlei informatie op haar 
website zoals over verzekeringen, cursussen e.d., vervult een verwijzende rol bij informele 
hulpvragen en is deelnemer aan het Samenwerkingsverband Maasgouw. 
 
KlikMaasgouw helpt zowel vrijwilligers aan een geschikte vrijwilligersplek als organisaties met het 
vervullen van vacatures door middel van de website www.klikmaasgouw.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan onze diensten. 
 
Wij hopen dat het frisse aanzicht, de nieuwe zoekfuncties, functionaliteit en het vernieuwde 
gebruiksgemak van www.klikmaasgouw.nl bijdraagt tot een nog betere ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk binnen de gemeente Maasgouw. 
 
 

 

Op 29 januari 2018 is de vernieuwde website van KlikMaasgouw 

gelanceerd! 

 

Op 7 december 2017 was weer de jaarlijkse Nationale Vrijwilligersdag. Zoals elk 

jaar viert het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw oftewel KlikMaasgouw met een 

organisatie uit één van de kernen van Maasgouw en hun vrijwilligers, op die dag 
de inzet en de belangrijke rol van die vrijwilligers. 
 

En terecht, want 

vrijwilligers doen waardevol 
werk en we hebben ze hard 

nodig! 

Vrijwilligers in onze 
samenleving zijn niet meer 

weg te denken. Er is dus 

iets te vieren op de 
Nationale Vrijwilligersdag. 

Enerzijds uitspreken van 

dank aan alle vrijwilligers 

en anderzijds stilstaan bij 
de relatie van organisaties 

en verenigingen met het 

Steunpunt Vrijwilligers 

Maasgouw. 

 
Dit jaar was het Steunpunt Vrijwilligers, op bezoek bij PSW in Maasbracht. De vrijwilligers 

aldaar vormen een belangrijk fundament voor het functioneren van deze instelling. De 

vertegenwoordigers van het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw en PSW stonden samen 
met vrijwilligers, onder het genot van koffie en vlaai en de uitreiking van een boeket 

bloemen, stil bij de taken en werkzaamheden van de vrijwilligers, maar ook bij de rol van 

bemiddeling en adviseren ten aanzien van vrijwilligerswerk door KlikMaasgouw, Steunpunt 
Vrijwilligers Maasgouw. 

 

Zowel de vrijwilligers van het Steunpunt Vrijwilligers alsook de vrijwilligers van PSW uit 

Maasbracht keken tevreden terug op deze viering! 

 

 

VRIJWILLIGERS--------------Onmisbaar voor de samenleving 
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Nieuwe privacywetgeving 
ook voor 
vrijwilligersorganisaties 

Op 25 mei 2018 treedt de 
Algemene verordening 

gegevensbescherming 
(AVG) in werking. Alle 
vrijwilligersorganisaties 
moeten gaan nadenken 
over welke 
persoonsgegevens van 
vrijwilligers, leden, 
deelnemers en cliënten ze 
bewaren en hoe ze die 
beveiligen. De wet kent 
drie belangrijke thema’s: 
organisaties moeten 
nadenken over welke 
persoonsinformatie ze 

bewaren en hoe ze de 
persoonsinformatie 
beschermen. Ook dienen 
ze datalekken te melden. 

 

Nieuwe editie Basisboek 

Vrijwilligersmanagement 

Het aansturen, begeleiden en 

ondersteunen van vrijwilligers vergt 

specifieke competenties en kennis. 
Welke dat zijn en hoe je dat doet, 

staat in het nieuwe Basisboek 

vrijwilligersmanagement dat op 16 
februari jl. is verschenen. Dit is een 

volledig vernieuwde uitgave van het 

standaardwerk voor studenten van 

Hbo-opleidingen. Het basisboek 
wordt ook gebruikt door studenten 

van post-hbo-opleiding 

vrijwilligersmanagement en 
professionals die met vrijwilligers 

werken. 

Nieuwe manieren om te 
besturen 

Bestuursfuncties in 
verenigingen zijn vaak 

nog erg traditioneel 
georganiseerd. Dat vraagt 
veel tijd en energie van 
bestuursleden. Bovendien 
is het vaak lastig om de 
juiste vrijwilligers te 
vinden. Veel potentiele 

kandidaten zien op tegen 
de dagelijkse 
beslommeringen en 
verantwoordelijkheden die 
het besturen van een 
vereniging met zich 
meebrengt. LKCA, 
Kenniscentrum Sport, 
Mulier Instituut, 
NOC*NSF, Rotterdam 
Sportsupport, Erasmus 
Universiteit (Rotterdam 
School of Management) 
en Scouting Nederland 

hebben onderzocht hoe het 

wél werkt klik hier. 

 

Nieuwe cijfers van CBS en GIN 

Vrijwilligerswerk wordt in Nederland het meest 
gedaan door mensen tussen de 35 en 45 jaar op 
school, de sportvereniging of de buurt. Opvallend 
is ook dat meer dan de helft van de jongeren (15-
25 jaar) zich als vrijwilliger inzet. De provincie 
Friesland telt de meeste vrijwilligers. In de steden 

doen mensen minder vrijwilligerswerk dan in niet 
stedelijke gebieden. Onder de werkenden zijn 
deeltijders het meest actief als vrijwilliger. Dit 
blijkt uit twee publicaties die het Centraal Bureau 
voor de Statistiek in december 2017 uitbracht. 

 

 

 

Onderzoek signaleert toenemende 

druk op het vrijwilligerswerk 

De vrijwilligerssector heeft te maken met 
grote veranderingen. Zo is door de 
decentralisaties in zorg en welzijn het 
beroep op vrijwilligersorganisaties sterk 
toegenomen. Samen met Vereniging 
NOV doet de Universiteit voor 
Humanistiek een meerjarig onderzoek 
naar hoe vrijwilligersorganisaties 
invulling en uitvoering geven aan de 
gevraagde nieuwe rol van vrijwilligers. 
De voorlopige eerste resultaten zijn te 
vinden in de tussenrapportage 'Aan de 

andere kant van de schutting’.  

 

Met dank aan www.vrijwilligerswerk.nl 
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NLDoet 2018 

In het hele land zijn vrijwilligers op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart aan het werk gegaan om 

samen klussen klaar te krijgen. Zo ook in de gemeente Maasgouw. 

KlikMaasgouw (Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw) bezocht een aantal van deze projecten:   
 

          
15 Vrijwilligers waaronder een aantal zeer enthousiaste jonge vrijwilligers hebben de handen uit de 
mouwen gestoken en de kantine van de gymzaal en een deel van het materiaal schoongemaakt en 

opgeknapt. De klussenlijst werd met trots aan ons getoond. 

 

 

Park Piahoeve – Koraalgroep St. Anna Heel 

5 Vrijwilligers hebben in het park geklust en het zomer klaar gemaakt, zoals hekken gerepareerd en 

een dak voor boven de konijnenburcht.  

                  

Speeltuin de Roetsj in Wessem 

7 Vrijwilligers hebben de speeltuin zomerklaar gemaakt door het vervangen van slechte onderdelen 

van speeltoestellen en het schoonmaken daarvan. 

 

Bijen in de Meersekamp in Stevensweert. 

14 Vrijwilligers hebben een hotel voor wilde bijen en 

honingbijen gecreëerd ter bevordering van de 

biodiversiteit van de Meersekamp. Er werd een 

overkapping gemaakt waarin een lokale imker zijn 

bijenvolken kan plaatsen. De overkapping is zo gemaakt 

dat het een educatieve functie heeft voor wandelaars, die 

hier een rondje komen lopen. Dit initiatief kwam in 

samenwerking met de Stichting IKL tot stand. 

 

SV Atalanta Maasbracht 

http://www.klikmaasgouw.nl/
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Hompesche Molen in 

Stevensweert 

Natuurmonumenten 

7 Vrijwilligers zijn druk geweest 

en hebben geholpen bij reparaties 

aan de molen en de Speelnatuur 

van OERRR weer speelklaar 

gemaakt. 

 

Ton is vrijwilliger bij Manege De Huif in Heel, 

onderdeel van Daelzicht. Als KVV-er bij de 

landmacht is zijn passie voor vrachtwagens 

ontstaan. Na 5 jaar verliet hij de dienst en werd 

hij internationaal vrachtwagenchauffeur. Vanaf 

zijn 46e vond hij het welletjes en is hij gestopt om 

machinist te worden op bulldozers. Als hobby 

heeft Ton een oldtimer-caravan met tractor 

waarmee hij samen met zijn vrouw rondtrekt 

tijdens vakanties en uitstapjes. En die hobby 

kwam goed uit voor ‘De Huif’, daar hebben ze voor 

de patiënten “Het Bolderke”, een oude woonwagen 

met tractor, waarin de patiënten op bedden 

kunnen liggen. Vanaf 2012 maakt hij met 

patiënten ritten van 1½ tot 2 uur. De routes zoekt 

hij zelf uit en blijft ofwel in de buurt, of maakt de 

rit wat langer. Zijn vaste dag voor De Huif is 

maandag en voor andere instellingen op aanvraag 

ook andere dagen. Vooral zijn sociale instelling 

deed hem besluiten deze baan aan te nemen. 

Mededogen met de hulpbehoevende mens en de 

klik met de patiënten is voor Ton van grote 

waarde. “Je ziet de mensen opbloeien en genieten, 

dat geeft zoveel voldoening”. Helpen waar nodig 

is, dat is zijn motto. 

 
 

 

 

         

 

Manege De Huif biedt mensen met een 

beperking een fijne ervaring, genieten van de 

bewegingen van de paarden, de geur, muziek. 

Dit geeft ontspanning en rust met alle 

bijbehorende positieve effecten. 

Voor mensen met een beperking is het vaak 

zoeken naar een manier om te kunnen bewegen 

en te ontspannen. Huifbedrijden kan dit bieden. 

Tijdens het huifbedrijden lig je op een zeil dat 

over de ruggen van de paarden is gespannen in 

een metalen frame, het zogenaamde huifbed.  

De manege is ingericht om mensen met een 

beperking goed te ontvangen en te begeleiden. 

Neem eens een kijkje, of wilt u komen helpen? U 

bent natuurlijk van harte welkom! 

Bel ons op: 0475-577600 

Vrijwilliger voor de Huif Over de Huif 

http://www.daelzicht.nl/home/daginvulling/manege-de-huif.html
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Redenen om vrijwilligerswerk te doen zijn er te 

over. Of je je nu dagelijks bij jou in de buurt wil 

inzetten als vrijwilliger of op een vrije zondag 

iemand wil helpen op afstand. Vrijwilligerswerk 

kent geen grenzen! Wacht niet langer en vraag 

meer informatie aan om ook je steentje bij te 

dragen. 

Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw helpt mensen bij het 

vinden van prettig en zinvol vrijwilligerswerk. Tevens helpt 

het organisaties bij het vinden en binden van geschikte en 

gemotiveerde vrijwilligers. Ook geeft het Steunpunt 

informatie en advies over vrijwilligerswerk. Inschrijving en 

bemiddeling zijn kosteloos. 

Diverse leuke vacatures 

Gestopt met je studie of een tussenjaar? Even niets te doen? 

Word tijdelijk één van onze vrijwilligers. Zoek het niet té 

ver, zoek het in eigen land en bied een helpende hand! 

Meer informatie 

Meer informatie over de vacatures vind je in 

de vacaturebank op onze website. 

Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw 

Bezoekadres: Gemeentehuis, Kruisweg 32 Maasbracht 

E-mail: info@klikmaasgouw.nl 

Website: www.klikmaasgouw.nl 

Facebook: facebook.com/klikmaasgouw 

Spreekuur: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur 

Telefoon: (0475) 85 25 00 

 

 

http://www.klikmaasgouw.nl/vacaturebank
http://www.klikmaasgouw.nl/
mailto:info@klikmaasgouw.nl
http://www.klikmaasgouw.nl/
http://www.facebook.com/klikmaasgouw

