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In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
- Vrijwilligerspluim 2015
- Handboek Vrijwilligersbeleid
- Uitgaansmarkt
- Appeltjes van Oranje
- Overijsselse Vrijwilligersprijs

Vrijwilligerspluim 2015
In Ommen wordt ongelooflijk veel werk verzet door vrijwilligers. Het
gemeentebestuur heeft veel respect voor alle mensen die deze
vrijwillige inzet leveren en grote waardering voor de behaalde
resultaten. Om dat zichtbaar te maken wordt jaarlijks de
Vrijwilligerspluim uitgereikt aan een individuele vrijwilliger of een
groep vrijwilligers die op onderscheidende en inspirerende wijze hun
bijdrage aan het lokale vrijwilligerswerk hebben geleverd.
De Vrijwilligerspluim 2015 wordt uitgereikt op de Dag van de
Vrijwilliger, maandag 7 december, door wethouder Ko Scheele.
Iedereen kan mensen of groepen voordragen voor de Vrijwilligerspluim. Binnenkort ontvangt
u een aanmeldingsformulier, dat ook op onze website beschikbaar zal zijn.
Handboeken Vrijwilligerswerkbeleid
Op zoek naar informatie over goed vrijwilligersbeleid? Op
www.vrijwilligerswerk.nl vindt u verschillende handboeken die u gewoon
(gratis) kunt downloaden.
Uitgaansmarkt 2015
De jaarlijkse Uitgaansmarkt vindt ook dit jaar plaats op de eerste vrijdag in september, aan
het begin van het verenigingsseizoen. Dit zal dus zijn op vrijdag 4
september 2015 van 15.00 tot 21.00 uur op de Varkensmarkt! Voor
uw vereniging een unieke gelegenheid om zich te presenteren,
contacten te leggen en nieuwe leden en vrijwilligers te werven!
Tevens kunt u uw vereniging promoten in de kraam of op het
podium. Er zijn nog enkele kramen beschikbaar!
Voor vragen en aanmeldingen: mevrouw A. Rolvink, telefoon 0529453841 of 06-53152198 en email festijnommen@live.nl

Appeltjes van Oranje
Het Oranje Fonds reikt jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit aan drie organisaties die zich
inzetten voor een leefbare samenleving en verbetering van de maatschappelijke samenhang
tussen verschillende groepen. De Appeltjes zijn in de eerste plaats een waardering voor het
werk en de inzet van de winnende organisatie. Daarnaast zijn zij bedoeld om anderen te
inspireren soortgelijke initiatieven op te zetten.
De prijswinnaars ontvangen in mei 2016 uit handen van koningin Máxima een
door prinses Beatrix ontworpen bronzen beeldje van een Appeltje van Oranje
en een geldbedrag van € 15.000.
De aanmeldingsperiode voor de Appeltjes van Oranje 2016 gaat eind
augustus 2015 van start en loopt tot en met 25 september. Onder het motto
'Samen zelf doen!' is het Oranje Fonds voor deze Appeltjes-ronde op zoek
naar sociale initiatieven die een ontmoetingsruimte beheren.
Heeft of kent u een bestaand initiatief? Meld het aan via Mijn Oranje Fonds. Daar vindt u ook
de achtergronden en criteria.

Overijsselse Vrijwilligersprijs
Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Bijna een op de drie inwoners van Overijssel
is actief als vrijwilliger. Gezamenlijk zetten ze zich voor ongeveer anderhalf
miljoen uur per week vrijwillig in. In Overijssel is het een goede gewoonte
deze vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. Dit jaar reikt de provincie
Overijssel al voor de zeventiende keer de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit.
Nomineer nu uw eigen favorieten! Wie verdient volgens u de Overijsselse
Vrijwilligersprijs? Nomineer hen op de website www.ovp2015.nl (hier vindt u
ook meer informatie en tips) of bel 074-2426520 voor een
aanmeldformulier. De aanmelding sluit op 18 september 2015!
De Overijsselse Vrijwilligersprijs wordt uitgereikt op vrijdagmiddag 6 november, tijdens een
groot feest in het provinciehuis in Zwolle.

