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Nationale Balkon Beweegdag
Op vrijdag 4 juni organiseert het Nationaal
Ouderenfonds de tweede editie van de Nationale
Balkon Beweegdag voor ouderen door heel Nederland.
Vrijwilligers en sport- en beweegprofessionals brengen
op deze dag duizenden ouderen in beweging op hun
eigen balkon. Van bewegen tot dansen, bingo of zingen,
alles kan en mag op de Balkon Beweegdag. Doet u ook
mee?

Nog een dikke maand totdat de
WBTR ingaat
Op 1 juli 2021 moeten alle besturen van
verenigingen en stichtingen hebben voldaan
aan de nieuwe wet WBTR. Is jouw
organisatie er al klaar voor? De wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is
bedoeld om het bestuur en toezicht van
onder meer verenigingen en stichtingen te
verbeteren. Meer informatie over de nieuwe
wet WBTR vind je hier.

De Nationale Vrijwilligersprijzen
Op 10 juni 2021 reikt demissionair minister van VWS de
vrijwilligerspijzen uit. De livestream begint om 20:30 en
https://mailchi.mp/a2bf92a742fa/nieuwsbrief-vrijwilligers-baarn-juni

1/3

15-6-2021

Nieuwsbrief Vrijwilligers Baarn | Juni

eindigt om 22:00 uur. De vrijwilligersprijzen worden in
Hazerswoude uitgereikt, waar het decor een prachtig
buitenzwembad is dat gerund wordt door honderden
vrijwilligers. Het belooft letterlijk een spetterende avond
te worden! De livestream is voor iedereen toegankelijk
via www.vrijwilligersprijzen.TV.
Wil je een dag van tevoren een seintje? Meld je dan via
Facebook aan.

Workshop Wat & Hoe De penningmeester
Ben jij penningmeester bij een stichting of verenging?
Vrijwilligerscentrale Amsterdam bied op 22 juni 2021 een
workshop aan over Wat & Hoe De penningmeester.
Basiskennis die elke penningmeester nodig heeft. De
workshop zal plaatsvinden via een Zoom-meeting. In de
workshop wordt informatie gegeven over: opstellen van
een begroting voor subsidie, verantwoordelijkheden als
penningmeester, bijhouden van financiële administratie
en nog veel meer.
Aanmelden kan tot 22 juni 2021 via VCA Traint. De
kosten hiervoor is €25 euro. Hierbij geldt wel op=op.

4 manieren om aan geld te komen voor
vrijwillige inzet
Vrijwilligerswerk neemt relatief beperkte kosten met zich
mee. Toch is het vaak nodig om financiële middelen vrij
te maken. Wanneer het aantal vrijwilligers oploopt,
kan het gaan om substantiële bedragen. Om daarvoor
de financiële middelen te vinden worden fondsen,
subsidies, sponsoring en crowdfunding veel benut.
Vrijwilligers Aan Zet vertelt je graag meer.
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