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Geachte voorzitter en leden van de Provinciale Staten van Drenthe,
Met blijdschap hebben de Drentse vrijwilligerssteunpunten kennis genomen van het besluit om de
Vrijwilligersprijs Drenthe in ere te herstellen.
file://vdhswwdc01/redir$/marielle/Downloads/FCBE080420%20A11%20Vrijwilligersprijs%20Drenthe.pdf
Wij zijn verenigd in het Kennis- en ExpertiseNetwerk (KEN) en komen iedere 2 maanden bij elkaar voor
inspiratie, overleg, uitwisseling en afstemming. Voor belangstellenden zijn wij rechtstreeks te vinden,
maar ook via een gemeenschappelijke site http://www.vrijwilligerswerkdrenthe.nl
Het KEN is destijds opgericht door CMO Stamm, maar helaas is de provinciale ondersteuning weg
gesubsidieerd. We onderhouden de bijeenkomsten nu zelfstandig, maar we missen nog steeds de
betrokkenheid van een provinciale vertegenwoordiger die ook verbindingen maakte met andere
provincies en soms ook met het NOV (Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk, nu ook Platform
Vrijwillige Inzet) (https://vrijwilligerswerk.nl/default.aspx).
Gelukkig heeft het NOV zelf aangegeven meer contact te wensen met de steunpunten in het Noorden
van het land, vooral omdat coördinatoren vanwege de reisafstanden minder vaak aanwezig zijn bij
landelijke bijeenkomsten.
Via het Platform lazen wij over het besluit van Gedeputeerde Staten, uiteraard zijn wij als
coördinatoren van de steunpunten blij met alle waardering voor het vrijwilligersveld en willen we heel
graag onze medewerking verlenen om een succesvol feestje te organiseren voor hen die soms zo
ondergewaardeerd worden.
Ook volgen we nauwlettend de ontwikkelingen i.h.k.v. het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 en
dragen we in webinars en bijeenkomsten van het NOV ons actieve Drentse steentje bij.
https://www.nov.nl/njvi+startpagina/default.aspx
Als KEN willen we graag de krachten bundelen zodat grote en kleinere steunpunten ()met verschillende
gemeentelijke opdrachten), mee kunnen doen met de landelijke activiteiten waar we lokaal op aan
kunnen haken. Met NL Doet, zijn jaarlijks al verschillende steunpunten actief, de ene steunpunt doet
dat met grote betrokkenheid van het Voortgezet Onderwijs, ons steunpunt doet dat met
betrokkenheid van de bewoners van het AZC.
Ook bestaat er in verschillende gemeentes een samenwerking met de Uitdagingen (maatschappelijke
ondersteuning vanuit het bedrijfsleven) Voorbeeld is o.a. de Hoogeveense Uitdaging
https://hoogeveenseuitdaging.nl/
Nu begrijpen we dat de opdracht voor het organiseren van de Drentse vrijwilligersprijs bij CMO Stamm
is neergelegd. Mogen wij van u vernemen wie contactpersoon hiervoor is? We denken dat we in
samenwerking meer kunnen bereiken en wij als coördinatoren onderhouden op lokaal niveau
rechtstreeks contacten met maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties in alle sectoren.
Uiteraard willen we ook heel graag kennis maken met de contactpersoon van Provinciale Staten.
Ter informatie geef ik u ons volgende overlegdatum door; dinsdag 9 juni om 09.00uur (tot max
11.00uur) bij Welzijnswerk Midden Drenthe, Nassaukade 4 in Beilen.
Alle 12 Drentse steunpunten zijn vertegenwoordigd, mogelijk aangevuld met een vertegenwoordiger
van het NOV.

Overigens is een afvaardiging van ons overleg ook altijd bereid om naar het Provinciehuis af te reizen
voor een nadere kennismaking.
Met vriendelijke groet,
Mede namens mijn collega’s van de Drentse vrijwilligerssteunpunten,
Mariëlle Vogelzang
Coördinator vrijwilligersHoogeveen  
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“Aan de Slag”, vrijwilligerswerk voor bewoners AZC:
https://www.facebook.com/AandeSlagHoogeveen/
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