Vrijwilligers:
goed verzekerd in Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest heeft voor alle vrijwilligers
in het dorp een verzekering afgesloten.
Doe je onverplichte en onbetaalde werkzaamheden voor
anderen of de samenleving, dan ben je automatisch ver

Iets voor elkaar doen:

Het kan klein, groot,
eenmalig of structureel

zekerd via de gemeente. Je hoeft je daarvoor niet aan

Een paar voorbeelden:

te melden. De gemeente wil er met deze vrijwilligers

 Samen tuinieren

verzekering voor zorgen dat je geen ‘gedoe’ krijgt als er

 A ls chauffeur dorpsgenoten die minder mobiel

bijvoorbeeld sprake is van schade.

 Koken in een woongroep

via deze verzekering verzekerd.

 Sporttraining geven

(vrijwilligers en bedrijven), bestuurdersaansprakelijk

 Collecteren voor een goed doel
 (Zorg)maatje

heid, persoonlijke eigendommen en verkeersaansprake

 Natuurgids

lijkheid rechtspersonen.

 Samen een uitstapje maken

Wil je hier meer over weten kijk dan eens op

Ben jij de volgende match?

zijn halen en brengen

Ook maatschappelijke stagiair(e)s en mantelzorgers zijn

De verzekering geldt voor: ongevallen, aansprakelijkheid

Dorpskracht

 Bestuurslid vrijwilligersorganisatie

www.oegstgeest.nl voor:

 Kleine klussen in en om het huis

 Brochure Vrijwilligersverzekering

 Activiteiten begeleiden

 Informatie en advies over het indienen van een claim

 Creatieve vrijwilliger
 Leesouder op school
 Samen met je buren de straat schoon houden
Kijk voor actuele oproepen op www.dorpskracht.net

Meer over vrijwilligerswerk in Oegstgeest!

www.dorpskracht.net

Vrijwilligers:
het cement van Oegstgeest

Dorpskracht

Voor organisaties

Oegstgeest heeft veel inwoners die zich vrijwillig inzetten bij

Door vraag en aanbod van vrijwilligerswerk goed bij elkaar

Scholing of cursus voor vrijwilligers

verschillende activiteiten. Denk aan de vrijwilligers bij

te brengen, maakt ons dorp optimaal gebruik van haar eigen

Organisaties willen hun vrijwilligers soms scholing of een

verenigingen en bij vakantieactiviteiten voor kinderen.

kracht. Daarom is Dorpskracht Oegstgeest opgericht.

cursus aanbieden. Deze organisaties kunnen één keer

Er zijn ook dorpsgenoten die op huisbezoek gaan bij

per jaar een bijdrage vragen aan Gemeente Oegstgeest.

ouderen, met elkaar een buurtfeest organiseren of als

De website www.dorpskracht.net is het startpunt voor

De subsidie bedraagt maximaal € 450,- en heeft als doel

vrijwilliger mantelzorgers ondersteunen.

iedereen die een hulpvraag heeft of iets voor een ander wil

deskundigheidsbevordering die de kwaliteit van het vrij

doen. Het aanbod op de website is heel verschillend. Ook

willigerswerk ten goede komt. Meer informatie over deze

voor jou staat er vast iets tussen wat leuk is om te doen.

regeling lees je op www.oegstgeest.nl.

Wat wil jij doen voor Oegstgeest?

Verklaring Omtrent Gedrag soms gratis

Kijk op de website voor actuele vrijwilligersfuncties. Wil je

Vrijwilligers die werken bij een organisatie met minder

wel vrijwillig iets doen, maar vind je geen passende vraag

jarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking

op de website? Mail dan naar dorpskracht@dorpslab.nl.

kunnen in aanmerking komen voor een gratis Verklaring

Iets voor elkaar doen: het kan klein,
groot, eenmalig of structureel.

Omtrent Gedrag (VOG).
Zoek je een vrijwilliger, dan kan je dit e-mailadres ook

Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet de organi

gebruiken om Dorpskracht een oproep te sturen.

satie zich aanmelden via www.gratisvog.nl.  
Vrijwilligers die niet onder bovenstaande regeling vallen

Volg de ontwikkelingen van Dorpskracht Oegstgeest ook via:  
facebook.com/groups/dorpskracht
@dorpskracht

kunnen een VOG aanvragen via het digitaal loket van
gemeente Oegstgeest.

