
 
 

 

Organisatienieuws  

Beste lezer,  
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar. Ook dit jaar willen we u 
graag op de hoogte houden van trainingen, ontwikkelingen op het gebied van 
vrijwilligerswerk en andere nuttige informatie met betrekking tot vrijwilligerswerk. 
 
Mocht u ideeën hebben, of wilt u informatie delen met andere vrijwilligersorganisaties 
in Helmond, horen we het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team vrijwilligerswerk Helmond  
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NLDoet 2017  
Op 10 en 11 maart 2017 is het NLDoet, de grootste vrijwilligersactie in Nederland. Voor 
uw organisatie een unieke kans om achterstallige klussen aan te pakken, nieuwe 
vrijwilligers te leren kennen en de organisatie te promoten. Doet u weer mee? 
 
NLDoet activeert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. 
Vorig jaar waren ruim 35.000 Nederlanders actief bij meer dan 9.200 klussen. Heeft u 
wensen of klussen, maar te weinig handen om het te doen? Dit is uw kans! Meld uw 
klus aan en laat iedereen in uw omgeving weten dat u vrijwilligers nodig heeft om de 
klus te klaren. Voor u het weet heeft u een groep vrienden, collega’s, leerlingen of 
buurtgenoten binnen. 
 
Geld aanvragen  
Ook in 2017 kan het Oranje Fonds een bijdrage geven voor NLDoet klussen. Zo 
roepen we niet alleen vrijwilligers op om u te helpen, maar heeft u ook de middelen om 
uw wensen uit te voeren. De maximale bijdrage is dit jaar € 400,-. Uw aanvraag moet 
in ieder geval op 31 januari 2017 bij ons (Oranje Fonds) binnen zijn (let op: op=op!). 
Uiterlijk begin maart worden de toekenningen uitbetaald. 
 
Meer weten?  
Heeft u als maatschappelijke organisatie plannen om mee te doen met NLDoet? Kijk 
dan op www.nldoet.nl. Wilt u overleggen over de mogelijkheden of bent u op zoek naar 
inspiratie? Neem dan gerust contact met ons op via nldoet@oranjefonds.nl of stuur ons 
een tweet op @nldoet. 
 
Bron: Oranje Fonds  
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Fondsendisk  
Ook dit jaar kunt u gebruik maken van onze fondsendisk. 
De Fondsendisk 2017 is voor wie op zoek is naar financiële ondersteuning voor een 
speciaal project. De FondsenDisk 2017 biedt een zeer compleet en betrouwbaar 
overzicht van 1.034 Nederlandse vermogensfondsen met een maatschappelijk, 
cultureel en liefdadig doel. 
 
De gegevens zijn afkomstig van de fondsen zelf dus betrouwbaarder kan niet! 
Met de snelle zoekmachine van de FondsenDisk kunt u snel vinden wat u zoekt. De 
FondsenDisk is te leen tegen een borgsom van € 15,-. 
 
Reserveren kan via vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl  
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Inloopcafé Stadsleerbedrijf  
Het Stadsleerbedrijf is een netwerkorganisatie die afgelopen jaar begonnen is om 
Helmond als sociale stad verder uit te bouwen: een stad waarin iedereen kan 
meedoen. Mensen die graag iets willen doen én leren in hun eigen wijk en stad worden 
aan organisaties en verenigingen gekoppeld waar zij aan de slag gaan. 
 
De vrijwilligersplek wordt hierbij aangevuld met persoonlijke ontwikkeling of 
leerervaring voor de kandidaat, waarbij een externe coach extra ondersteuning kan 
geven. Zo gaan de kandidaten bijvoorbeeld aan de slag in de keuken van het wijkhuis 
bij hen in de buurt, of zorgen ze dat de tuinen er mooi bij liggen voor de bewoners van 
een zorginstelling. 
 
Diverse organisaties en verenigingen hebben zich al verbonden aan het 
Stadsleerbedrijf, zoals de Zorgboog, wijkhuizen de Fonkel en de Westwijzer, het 
Beginstation, de Kringloopwinkel en vele anderen. Kijk via de website van LEVgroep 
(onder het kopje Helmond) naar meer voorbeelden van het Stadsleerbedrijf. 
 
Vanaf 31 januari heeft het Stadsleerbedrijf ook een inloopcafé, op dinsdagmiddag van 
15.00 – 17.00. Deelnemers kunnen hier informatie halen, maar ook andere 
geïnteresseerden en organisaties kunnen hier terecht voor informatie en vragen over 
het Stadsleerbedrijf. 
 
Bent u benieuwd wat het voor uw organisatie of vereniging kan betekenen? Kom dan 
gerust een keer langs! U kunt het inloopcafé vinden in het hoofdgebouw van 
LEVgroep, Penningstraat 55 in Helmond. De koffie staat klaar! Lukt het u niet om langs 
te komen, maar heeft u wel vragen? Neem dan contact op via 
stadsleerbedrijf@levgroep.nl, of bel 0492 598989.  

   
Organisatienieuws  

Matches Beursvloer al verzilverd?  
Het is alweer een tijdje geleden dat we tijdens onze tiende editie van Beursvloer 
Helmond weer matches gesloten hebben. Veel matches zijn al verzilverd, maar we 
weten dat het verzilveren van de matches niet altijd succesvol gaat. 
 
Is jullie match al verzilverd? We horen het heel graag. Ook wanneer het niet lukt om de 
match te verzilveren. We kunnen dan wellicht helpen.  
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Inschrijving voor Oranje Fonds Collecte begonnen!  
Voor veel verenigingen en stichtingen is het steeds lastiger om het hoofd boven water 
te houden. Een financiële impuls is vaak welkom. Om deze reden organiseert het 
Oranje Fonds van 6 t/m 10 juni 2017 de Oranje Fonds Collecte voor én met (sociale) 
organisaties. 
 
Hoe werkt het?  
Het Oranje Fonds regelt alle collecteervergunningen en de benodigde materialen. U 



trommelt ongeveer 10 vrijwilligers op om te collecteren in een door u gekozen 
collectegebied. De helft van de opbrengst is voor uw organisatie, vrij te besteden. De 
andere helft besteedt het Oranje Fonds aan organisaties in uw provincie. Zo wordt elke 
opgehaalde euro 100% besteed aan sociale initiatieven in uw omgeving. Meld u zo 
snel mogelijk aan voor een collectegebied bij u in de buurt via oranjefonds.nl/collecte! 
 
De voordelen  
Ervaring leert dat met een beetje inzet, een organisatie makkelijk 400 euro of meer 
overhoudt aan de collecte. Vrij te besteden geld aan uw eigen activiteiten! Daarnaast is 
de collecte een perfecte gelegenheid om uw organisatie meer bekend te maken in de 
buurt. Ook is het een leuke en gezellige uitdaging om samen met uw vrijwilligers op te 
pakken. 
 
Bron: Oranje Fonds  
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MaS-plekken gezocht  
Vrijwilligerswerk Helmond is nog op zoek naar stageplaatsen! 
 
Heeft u de komende tijd extra handjes nodig? Dit kan bij van alles zijn zoals bij het 
organiseren van een evenement, een toernooi, helpen bij een mailing etc. Misschien is 
de maatschappelijke stage iets voor u? De leerlingen komen van verschillende 
middelbare scholen in Helmond en zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Heeft u nog een 
plekje? Vraag aan ons een vacatureformulier en wij zetten de vacature voor u online. 
Dit kan via vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl 
 
Voor de internationale afdeling van het Jan van Brabantcollege, De Cajuit, zijn we ook 
nog op zoek naar vrijwilligersplekken. Hiervoor zoeken we nog specifiek plekken op de 
woensdagen op 15, 22 en 29 maart. 
Alvast hartelijk bedankt voor het meedoen aan MaS!  
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Agenda  
31 januari: Deadline aanvraag financiële bijdrage NLDoet 
31 januari Start inloopcafé Stadsleerbedrijf 
6 maart: Training ‘Werven van vrijwilligers’ (www.lerenmetlev.nl/vrijwilligercollege) 
10 en 11 maart: NLDoet (www.nldoet.nl) 
23 maart (ovb): Inspiratieavond ‘Omgaan met bedrijven’ 
(www.lerenmetlev.nl/vrijwilligerscollege) 
15-22-29 maart: Projectdagen Maatschappelijke Stage De Cajuit  
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Contactgegevens  
Wij zijn bereikbaar via (0492) 59 89 89 of via vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl  

 

 

LEVgroep Leven & Verbinden  
Penningstraat 55 - 5701 MZ Helmond - T 0492 59 89 89 
Postbus 296 - 5700 AG Helmond - E info@levgroep.nl  

Afmelden voor de nieuwsbrief? Mail naar info@levgroep.nl  
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