Addendum
Vrijwilligersbeleid Welzijn Divers en Juvans, dec. 2017
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Aanpassing in tekst
De bijlagen waar naar verwezen wordt, zijn op te vragen bij
vrijwilligers@divers.nl
Foto nieuwe directeur Divers; Erik de Rooij (zie onderaan tabel)
Een flex-vrijwilliger is een burger die voor een korte tijd een
klus uitvoert.
Organisatiestructuur Divers & Juvans: 9 buurtteams
en 1 stedelijk team. Er wordt wijkgericht gewerkt.
Specialistenpool is er niet meer
Aanpassing organogram: vermelding Vrijwilligersraad

12/5.3

Pag.12/5.3 Buurtbemiddeling ’s-Hertogenbosch is
zelfstandig geworden.
13/5.3
Galant/ Vught voor elkaar
14/6.1,6.3 Servicepunt Vught heet voortaan Vught voor elkaar.
Website is www.vughtvoorelkaar.nl
14/6.4
VOG (verklaring omtrent gedrag) kan zowel digitaal als op
papier aangevraagd worden. De kosten zijn € 33,85 resp.
€ 41,35, deze worden vergoed door Divers.
15/6.6
Vraag de meldcode op via collega of begeleider.
16/7.1
De jaarlijkse bijeenkomst beroepskrachten en vrijwilligers
vindt niet meer plaats.
16/7.2
Er is geen specifieke Juvans-pool meer, geen onderscheid.
Er is een groter geheel van vrijwilligers.
17/7.4
Welzijn Vught organiseert voor de vrijwilligers van Welzijn
Vught apart een informatiebijeenkomst.
18/8.1
De vrijwilligersnieuwsbrief verschijnt 2x per jaar.
19/8.2
Vergoeding en belasting veranderen in 2019, meer info is op
te vragen bij vrijwilligers@divers.nl.
20/8.2
Wilt u gebruik maken van de ANBI verklaring (Giftenaftrek)?
Lees de voorwaarden op belastingdienst.nl.
21/8.7
In plaats van een agenda worden diverse activiteiten
aangeboden. De bedankkaart blijft.
22/9.1
Naamswijziging: van Klankbordgroep naar Vrijwilligersraad.
De VR staat voor de belangen van de vrijwilliger.
Vrijwilligers kunnen er terecht voor vragen, ideeën,
suggesties en wensen. VR is voor de vrijwilligers wat de OR
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is voor de werknemers. Aanvulling: leden van de VR zijn
verkiesbaar en mogen 2 x 4 jaar zitting nemen.
De raad bestaat momenteel niet meer uit 12 deelnemers
maar 6.
Het emailadres welzijn@s-Hertogenbosch.nl is niet meer
actief. Kijk voor informatie op de website www.sHertogenbosch.nl
Collectieve verzekering Vught loopt via Vrijwilligersnet
Nederland. Schadeformulier is te vinden op
www.vrijwilligersnetnederland.nl.
De VWA073 is een coproductie van… Vught voor elkaar
toevoegen
De procedure tevredenheidsmeting vindt om de 4 jaar
plaats, volgende vindt in 2019 plaats. (in okt. 2017 heeft de
Gemeente deze uitgezet).
Afsluiten van samenwerking; verwijzing naar Galant/ Vught
voor elkaar.
foto nieuwe vrijwilligerscoördinator Monika Kowalewska
(zie onderaan tabel)

Erik de Rooij
Monika Kowalewska

Organogram dec.17
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