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Gezamenlijke inzet voor de leefbaarheid in dorpen & buurten

Het project Sterk vrijwilligerswerk is erop gericht 
de maatschappelijke  meerwaarde  van vrijwilli-
gersorganisaties te benutten en de continuïteit 
en vitaliteit van  deze organisaties  te versterken. 
Samenwerking van vrijwilligersorganisaties wordt 
hierbij steeds belangrijker. In deze editie een ver-
haal uit de praktijk in Harkstede.

Digitaal dorpsplatform
In Harkstede wordt hard gewerkt om het  vrijwilligerswerk 

en het verenigingsleven te versterken. Een werkgroep 

met vertegenwoordigers van de voetbal vereniging, 

 dorpsbelangen, het dorpshuis en de  tafeltennisvereniging 

heeft de afgelopen tijd gesproken over de wensen en 

 knelpunten. Ook de gemeentelijke dorpencoördinator 

van Slochteren is betrokken en er is contact gezocht met 

het  bureau Gebiedsgids. Er is een gezamenlijk projectplan 

 opgesteld. De organisaties streven daarbij naar een digitaal 

dorpsplatform met informatie per vereniging, een lokale 

 vrijwilligersvacaturebank (vraag met profiel en aanbod) en 

een actuele dorpsagenda met alle activiteiten. Het platform 

zal door een dorpsredactieteam en de verenigingen zelf 

 worden beheerd.

Naast dit digitale platform worden er enkele informatiebor-

den in het dorp geplaatst, zodat iedereen over de informatie 

kan beschikken. Op deze manier hoopt de werkgroep het 

verenigingsleven en de gemeenschapszin in het dorp te ver-

sterken. Met als doel om Harkstede en alles wat er in het dorp 

gebeurt, zowel voor de eigen inwoners als naar buiten toe, 

beter te promoten.

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief  
‘Sterk Vrijwilligerswerk’. Het doel van 
dit project is het vergroten van de 
 leefbaarheid in dorpen en gemeenten,  
door versterking van de bijdrage van  
(besturen) van vrijwilligersorganisaties. 
Vrijwilligersorganisaties en actieve  

bewoners zijn van groot belang voor de 
leefbaarheid. Daarbij richten ze zich 
op diverse terreinen, waaronder sport, 
 dorpsbelangen, cultuur en zorg. We 
 hebben gemerkt dat veel vrijwilligers
organisaties/bewoners nog meer zouden 
willen betekenen. Bijvoorbeeld door 

meer vrijwilligers te betrekken bij hun 
 organisatie, nieuwe activiteiten of  diensten 
aan te bieden en/of vaker samen op te 
trekken met andere organisaties.  
In deze nieuwsbrief zoomen we in op 
diverse trajecten waar we in de provincie 
mee bezig zijn. 

Sterk
werkvrijwilligers

Waarom moeilijk doen als het samen kan!
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‘ Sterk vrijwilligerswerk’ is een uniek 
initiatief van zeven provinciale   
en vijf  landelijke organisaties en is  
erop gericht de maatschappelijke   
meerwaarde  van vrijwilligers- 
organisaties te benutten en de  
continuïteit en vitaliteit van deze 
organisaties te versterken.

1

Verenigingsleven op de kaart in Harkstede

Als elke vrijwilliger een ster kreeg

werd het nooit meer donker

- Loesje

Koningsdag in Harkstede



Sportverenigingen  
Oldehove bundelen  
krachten.
Oldehove is een mooi dorp uit de  gemeente 
 Zuidhorn, maar heeft ook te maken met 
 bevolkingskrimp, waardoor vrijwilligers-
organisaties onder druk komen te staan 
en steeds meer moeite hebben een rol van 
 betekenis te spelen. 

Gymvereniging CSO is al slapende en ook volleybalvereniging 

Voklubol heeft moeite om leden vast te houden. De (sport)

verenigingen voelden goed aan dat het de hoogste tijd was 

voor actie. ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ was het initiatief om 

de verschillende partijen bij elkaar te krijgen en allereerst 

een bewustwording te creëren dat er iets moest gebeuren. 

Dit werd goed opgepakt waarna er  uiteindelijk een  

s amenwerkingsverband is opgezet tussen diverse lokale  

organisaties en sportverenigingen. Samenwerking staat 

hierbij centraal, met gebruikmaking van elkaars krachten 

en kennis.

Samenwerking en synergie
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een sportimpuls 

 aanvraag ‘Sportdorp Oldehove’ met als doel om, op basis 

van behoeften van inwoners, sport- en beweegactiviteiten 

in het dorp te organiseren en vervolgens onder te brengen 

bij de lokale sportverenigingen. Door het samenwerkings-

verband wordt de lokale structuur versterkt en de  

leefbaarheid in Oldehove gewaarborgd. De kracht van het 

project is gebaseerd op het creëren van samenwerking en 

 synergie tussen de partijen die actief zijn in het dorp Oldehove.

Ondanks dat de subsidieaanvraag vanuit de Sportimpuls 

helaas niet gehonoreerd is, is er wel een goede basis voor 

nauwere samenwerking in het dorp en afstemming van  

activiteiten en het delen van kennis en expertise.  

De samenwerking wordt logischerwijs dan ook voortgezet.

Marum organiseert zich in 
‘Marumer Belang’

Met de gemeentelijke herindeling in zicht rijst de 
vraag over de positie van het dorp Marum in  relatie 
tot de toekomstige gemeente Westerkwartier.  
De lijntjes met de gemeente zijn nu kort, maar 
hoe zal dat in de toekomst zijn? Marum, dat nu 
hoofddorp van de gemeente is, kent namelijk nog 
geen dorpsbrede overleggroep, maar daar komt 
nu verandering in. 

In januari is een informatieavond georganiseerd voor inwoners 

van Marum met als doel om te polsen of er animo is om voor 

een gezamenlijke spreekbuis of overleggroep vanuit het dorp. 

Medewerking werd verleend door Burgemeester Kosmeijer, 

bestuursleden van plaatselijke (sport)verenigingen, plaatselijk 

belang Jonkersvaart en dorpsbelangen Westerbork. 

Na afloop van deze avond meldden zich een tiental enthousiaste 

mensen aan om in een werkgroep plaats te nemen. Deze werk-

groep is na een eerste onderlinge kennismaking en voorlichting 

over haar rol, werkzaamheden en positie een paar keer bijeen 

geweest met het volgende resultaat:

•  Op Koningsdag zijn op ludieke wijze wensen en knelpunten 

onder de inwoners geïnventariseerd. Dit moet uiteindelijk 

leiden naar een inhoudelijke agenda of dorpsvisie;

•  Er wordt gewerkt aan een website; 

•  Er is gesproken met de ondernemersvereniging en  

de voetbalvereniging; 
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Brainstormsessie werkgroep Marum
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•  Jonkersvaart heeft op uitnodiging gepresenteerd hoe zij 

in hun eigen dorp werken en hoe de samenwerking met 

de  gemeente er uit ziet; 

•  Leden van de werkgroep gaan aanschuiven bij het 

 Dorpenoverleg in de gemeente, waarbij de  toekomstige 

 samenwerking tussen dorpen en de gemeente 

 Westerkwartier een belangrijk onderwerp is; 

•  Er wordt gewerkt aan een startmanifest; 

•  Er wordt nagedacht over een passende rechtsvorm en statuten 

om de werkgroep op termijn om te zetten in ‘Marumer Belang’.

Procesbegeleider Dirk-Jasper Keegstra van ‘Sterk 

 Vrijwilligerswerk’ heeft in de afgelopen periode een 

 belangrijke rol gespeeld als aanjager van het geheel.  

Welzijnsorganisatie SPiNN en de gemeente Marum, die  

nauw betrokken zijn geweest bij het proces, blijven de  

initiatiefgroep in het verdere verloop ondersteunen. 

‘Sterk Vrijwilligerswerk’ wenst de initiatiefgroep  
en het dorp Marum een mooie toekomst toe!

>>> vervolg van pagina 2

Workshop Anders aan de slag | KKNN  fotograaf Harma Kaput

Save the Date: 20 september 2017

Bijeenkomst ‘Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart ’ 

Geachte organisatie, heer/mevrouw, 

In het kader van het provinciale project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ informeren wij u over de bijeenkomst  

‘Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart’ op woensdag 20 september 2017 van 17.00 tot 19.30 uur  

in Dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam. 

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u als betrokken inwoner, initiatiefnemer, vrijwilliger of vrijwilligerscoördinator de  

gelegenheid om uw ervaring en ideeën op het gebied van vrijwillige inzet te delen met raadsleden, werkgroepleden visie 

Burgerkracht en andere betrokken inwoners van de huidige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. 

Wat is de bedoeling?
Vrijwilligersorganisaties en actieve bewoners in alle maatschappelijke terreinen, zoals onderwijs, belangenorganisaties, 

kerken, sport, cultuur, natuur en zorg en welzijn zijn van groot belang voor de leefbaarheid binnen onze gemeenten en 

straks de gemeente Het Hogeland. Het belang van vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk wordt steeds groter, omdat er in 

toenemende mate een beroep wordt gedaan op vrijwillige inzet.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om uw ervaringen, zorgen, goede ideeën of vragen met betrekking 

tot vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk met elkaar te bespreken. Hoe ziet u uw organisatie in de nieuwe gemeente?  

Welke vragen leven bij andere vrijwilligersorganisaties en initiatieven? Op welke wijze zou er samengewerkt kunnen  

worden? Hoe werft u vrijwilligers en houdt u ze betrokken, enz.  

Uw ervaring is waardevol voor de lokale politiek, beleidsmakers en andere initiatiefnemers en vrijwilligersorganisaties 

in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Het project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ haalt graag uw ideeën  

en vragen op voor een eventuele vervolgbijeenkomst of themaworkshop. 

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst op 20 september. De definitieve uitnodiging met programma  

volgt medio augustus.

Namens het team Sterk Vrijwilligerswerk in samenwerking met  

steunpunten vrijwilligerswerk, dorpscoördinatoren en griffies in het gebied.

 In samenwerking met:

https://cmostamm.nl/aanmelden-vrijwillige-inzet-hogeland/
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BestuurdersCentraal is een pilotproject in de  
regio Midden-Groningen en heeft als doel om  
met behulp van VrijwilligersColleges en  
BestuursCoaching bestuurders van vrijwilligers-
organisaties te versterken. 

Tijdens inspiratiebijeenkomsten of individuele trajecten 

met vrijwilligersorganisaties worden ervaren bestuurders  

(BestuursCoaches) vrijwillig ingezet om andere bestuurders 

te inspireren en te adviseren. Maar ook wordt er met deze 

bestuurders gebouwd aan nieuwe bestuursvormen.  

Daarbij komen de volgende vraagstukken van ‘diversiteit in 

besturen’ aan de orde:

•  Hoe zorg je ervoor dat je bestuurlijk ‘jong’ blijft?  

(diversiteit in bestuurssamenstelling)

•  Hoe veranderen we onze organisatie zodat die levendig blijft? 

(modern besturen: diversiteit in bestuursomvang/door-

looptijd  en slimmer organiseren: gebruik maken van elkaars 

vrijwilligers, lokale samenwerking)

•  Hoe kunnen we kennis krijgen uit eigen geleding?  

(hoe inventariseer je talent?)

Kernteam met groot netwerk
Er is al enige tijd een kernteam van ervaren bestuurders  actief 

in de opstartfase. Het gezamenlijke netwerk van dit team leidt 

tot meerdere goede BestuurdersCoaches die ingezet kunnen 

worden bij veel voorkomende vraagstukken op het gebied van 

management, financiën en vrijwilligers. 

In het najaar worden de eerste twee trainingen voor 
 bestuurders vanuit  VrijwilligersCollege georganiseerd  
en kan er gestart worden met de BestuurdersCoaching.
Het kernteam bestaat uit Jan Dijk, Coen van Meerten en  
David Woortman, allen zeer ervaren bestuurders.
Kwartier Zorg en Welzijn ondersteunt het kernteam.  
Dit lokale steunpunt loopt voorop als het gaat om  
innovatieve vormen van vrijwilligersondersteuning.  
Huis voor de Sport Groningen en CMO STAMM zijn de  
initiatiefnemers als provinciale organisaties en bouwen  
dan ook graag samen met deze lokale ondersteuner aan  
het nieuwe concept BestuurdersCentraal.

BestuurdersCentraal:  
VrijwilligersCollege en BestuurdersCoaching

Lancering BestuurdersCentraal




