
 
Besturen van verenigingen/organisaties  
die in de gemeente Hardenberg met vrijwilligers werken 

 
 

    Geacht bestuur/vrijwilligerscoördinator, 
 
In de gemeente Hardenberg zijn heel veel vrijwilligers actief. Het is belangrijk dat alle vrijwilligers goed verzekerd 
zijn. De gemeente Hardenberg heeft daarom twee verzekeringspakketten afgesloten die de aansprakelijkheid en 
financiële risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk 
belang van het goede vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren.  
 
Regelmatig krijgt de gemeente vragen over deze vrijwilligersverzekering zoals: waarvoor zijn vrijwilligers 
verzekerd? Welke risico's lopen verenigingen of stichtingen? Kan mijn vereniging alle ‘eigen’ verzekeringen 
opzeggen? Moet een vereniging de vrijwilligers aanmelden? Wat moet ik doen bij schade? 
 
De gemeente heeft daarom besloten een informatiemiddag te organiseren waarbij Centraal Beheer Achmea uitleg 
zal geven over de verzekeringen en u de mogelijkheid heeft tot het stellen van vragen. 
 
De middag zal gehouden worden op 16 januari 2020. 
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Baron, Julianastraat 54 in Dedemsvaart 
Datum: donderdag 16 januari 2020 
Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur 
 
Programma  
Vanaf 15.00 uur   ontvangst 
15.15 uur  welkomstwoord wethouder Gitta Luiten 
15.20 uur  uitleg over ondersteuning vrijwilligersorganisatie via: 

- Servicepunt Vrijwilligerswerk  - Project Aan de Slag 
- Beursvloer    - Hardenbergse Uitdaging 

15.40 uur  presentatie van Centraal Beheer over de vrijwilligersverzekering 
16.10 uur  pauze met informatiestands over ondersteuning vrijwilligerswerk 
16.30 uur  presentatie van Centraal Beheer over de vrijwilligersverzekering 
17.00 uur  borrelen en informatiestands over ondersteuning vrijwilligerswerk 
 
In de pauze en bij de borrel zijn er informatiestands aanwezig waar u terecht kunt voor verschillende 
ondersteuningsmogelijkheden waar u als vrijwilligersorganisatie gebruik van kunt maken. 
 
Stand 1  Servicepunt vrijwilligerswerk van de Stuw. 
  Hier kunnen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers o.a. terecht voor informatie en  
  advies, vacature bank en scholing en training met betrekking vrijwilligerswerk. 
 
Stand 2  Project Aan de Slag 
  De bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg worden betrokken bij  
  vrijwilligerswerk in de gemeente Hardenberg. 
 
Stand 3   Beursvloer 
  Op de Maatschappelijk Beursvloer wisselen bedrijven en vrijwilligersorganisaties in een  
  ongedwongen, dynamische sfeer onderling diensten en goederen uit. In het voorjaar  
  2020 zal er weer een beursvloer in de gemeente Hardenberg georganiseerd worden. 
 
Stand 4  Hardenbergse Uitdaging 
  Een bemiddelingsbureau dat verbinding legt tussen bedrijven en maatschappelijke  
  organisaties/vrijwilligersorganisaties op het gebied van materialen, kennis en menskracht  
  en gebruik van middelen. 
 
Stand 5  Vrijwilligersverzekering 



 
 

 
Voor verdere informatie over deze ondersteuningsmogelijkheden verwijs ik naar de bijgevoegde bijlagen. 
 
Deelname aan de bijeenkomst is gratis.  
 
Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Dit kan tot 6 januari 2020 door bijgevoegd 
aanmeldformulier terug te sturen naar:  Gemeente Hardenberg  

T.a.v. Sandra Westra 
Postbus 500  
7770 BA Hardenberg 

 
Ook kunt u zich aanmelden via de website van de gemeente Hardenberg onder het kopje  
zorg & welzijn en dan vrijwilligerswerk of u kunt een e-mail sturen naar sandra.westra@hardenberg.nl onder 
vermelding van organisatiegegevens, contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres. 
 
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met Sandra Westra van afdeling Maatschappelijk 
Domein. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0523-289205 of via de e-mail:  
Sandra.Westra@hardenberg.nl.  
 
 
Ik zie u graag op donderdag 16 januari. 
 
Met vriendelijke groet, 

          
Wethouder B.M. Luiten 
 
Bijlagen:  - aanmeldformulier bijeenkomst vrijwilligerswerk en vrijwilligersverzekering 
  - informatie over ondersteuningsmogelijkheden vrijwilligers organisaties 

mailto:sandra.westra@hardenberg.nl


 
 

Aanmeldformulier bijeenkomst vrijwilligerswerk en vrijwilligersverzekering  
16 januari 2020 
 
 
Naam organisatie/vereniging :  
 
E-mailadres 
organisatie/vereniging  : 
 
 
Contactpersoon  : 
 
 
Straat en huisnummer  : 
 
 
Postcode woonplaats  : 
 
 
Telefoonnummer  : 
 
 
E-mailadres   : 
 
 
Aantal deelnemers  :     
 
 
 
Heeft u al een specifieke vraag met betrekking tot de vrijwilligersverzekering dan kunt u die hieronder 
aangeven en zullen wij deze doorzetten naar Centraal Beheer zodat dit meegenomen kan worden bij de 
presentatie. 
 
Specifieke vraag  : 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Terugsturen voor 6 januari 2020 naar: 
 
Gemeente Hardenberg 
T.a.v. Sandra Westra 
Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 
 
Of mailen naar Sandra.Westra@Hardenberg.nl 

mailto:Sandra.Westra@Hardenberg.nl

