‘Blijk van waardering voor vele vrijwilligers die in Baarn
actief zijn’

Vrijwilligersfonds Baarn
De gemeente Baarn heeft eind 2008 op initiatief van Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn het Vrijwilligersfonds opgericht. Jaarlijks stelt dit
fonds een bedrag van twintigduizend euro beschikbaar. Vrijwilligersorganisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen uit het fonds
voor activiteiten op het gebied van jubilea, waardering, deskundigheidsbevordering en werving. Hoe dit precies in z’n werk gaat, legt
vrijwilligersconsulent Hans Klijn uit.
De Baarnse vrijwilligersconsulent Hans Klijn is altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in de vrijwilligerswereld. Hij bezoekt trainingen, leest diverse nieuwsbrieven en Googled naar initiatieven. Zo ontdekt hij in 2006 het Vrijwilligersfonds van de gemeente Voorschoten.
“Dit initiatief leek mij meteen iets voor de gemeente Baarn. In deze omgeving zijn namelijk zo’n 230
verenigingen actief, waarvan een groot deel geen subsidie ontvangt. Voor hen zou een bijdrage uit het
fonds een mooie stimulans kunnen zijn. Ik heb dan ook contact gelegd met Voorschoten en ben vervolgens aan de slag gegaan met het uitwerking van een voorstel voor Baarn.”
Hobbels
Toch duurt het uiteindelijk nog een lange tijd voor het Vrijwilligersfonds Baarn daadwerkelijk in het
leven wordt geroepen. Klijn komt – ondanks de interesse vanuit de gemeente - een heleboel hobbels
op zijn weg tegen. Gemeenteraadsverkiezingen, wisselingen van ambtenaren – het zorgt er allemaal
voor dat het fonds pas eind 2008 in het leven wordt geroepen.
Het eerste jaar is het fonds vooral gebruikt als blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die in
Baarn actief zijn. Dit omdat er geen tijd meer was om het geld volgens de beleidsregels aan te vragen.
“We hebben alle vrijwilligersorganisaties benaderd met de vraag of ze de adresgegevens van hun
vrijwilligers wilden doorgeven. Helaas reageerde maar een derde van de verenigingen. Dat is zo zonde, want op deze manier onthoud je je vrijwilligers een leuk extraatje. De aangemelde 2363 vrijwilligers kregen namelijk een bloemenbon ter waarde van €12,50.
Aanvragen
In 2009 wordt het Vrijwilligersfonds voor het eerst echt gebruikt. Vrijwilligersorganisaties kunnen een
financiële bijdrage aanvragen uit het fonds voor activiteiten op het gebied van waardering, jubilea,
deskundigheidsbevordering en werving. De gedetailleerde aanvraag voor een donatie uit het potje –
dat de gemeente ziet als een blijk van waardering voor de actieve Baarnse vrijwilligers – wordt vervolgens beoordeeld door Hans Klijn en twee leden van het vrijwilligersplatform.
Klijn: “Er zijn in totaal 37 aanvragen van organisaties gehonoreerd – een vereniging moesten we teleurstellen, omdat de aanvraag te laat binnenkwam. Omdat het aangevraagde totaalbedrag hoger lag
dan de beschikbare middelen, hebben we procentueel een kleine korting toegepast. Natuurlijk is het
mooi dat we zoveel verenigingen blij hebben kunnen maken, maar we hadden op een hogere respons

gehoopt. Het Vrijwilligersfonds heeft volop in de publiciteit gestaan, maar het blijkt dat men pas op het
laatste moment – of zelfs helemaal niet reageert. Een reden waarom organisaties niet reageren, kan
zijn dat met opziet tegen het invullen van het aanvraagformulier. Of omdat men moeite heeft met het
werken op de computer. Een geprinte versie van het aanvraagformulier kan dan ook gewoon bij het
steunpunt afgehaald worden.”
Denkwijze
De vrijwilligersconsulent vindt het jammer dat veel van de aanvragen juist van organisaties kwamen
die de hulp eigenlijk niet zo hard nodig hebben. “Je ziet dat de clubs met een handige penningmeester
je weten te vinden – en zo naast de subsidie die ze in de meeste gevallen krijgen nog een extraatje
hebben - maar de verenigingen die het juist zo hard nodig hebben, blijven achter. Zij zijn of te druk of
te trots om hulp te vragen. Ze hebben het gevoel dat ze alles zelf voor elkaar kunnen krijgen, maar
schaden hiermee zichzelf.”
En dan is er ook de groep die denken dat ze geen recht hebben op een bijdrage uit dit speciale potje.
“Zo sprak ik een sportvereniging die wel wat extra geld konden gebruiken voor nieuwe shirts. Via het
Vrijwilligersfonds is het niet mogelijk om hier rechtstreeks een bijdrage voor te ontvangen. Toch lag de
oplossing voor de vereniging voor de hand. Ze hadden namelijk wel een potje om aan het eind van het
seizoen de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dat geld is nu gebruikt voor de nieuwe shirts, terwijl
ze bij ons een aanvraag hebben gedaan binnen de categorie waardering.
Extraatje
Het mooie aan het Vrijwilligersfond vindt Klijn de hartelijke reacties die hij ontvangt van organisaties.
Ze zijn blij met het feit dat ze hun vrijwilligers nu eens eindelijk in het zonnetje kunnen zetten. “Daarnaast leer je de verschillende verenigingen nog beter kennen en kan ik ze met mijn expertise verder
helpen. Onlangs sprak ik een bestuurslid van een belangenorganisatie voor gehandicapten. Deze
vertelde mij dat hij moeite had met het vinden van bestuursleden. Tijdens het gesprek bleek echter dat
deze organisatie niet op zoek was naar bestuursleden, maar leden voor de activiteitencommissies,
zodat bepaalde activiteiten konden worden georganiseerd. Kijk die zijn veel eenvoudiger te vinden
dan ‘bestuursleden’ die zich voor minimaal drie jaar vastleggen, maandelijks vergaderen et cetera.”
Resultaat
We nemen met Klijn nog eventjes door wat de voordelen voor de verenigingen zijn. “We zien dat het
afgelopen jaar organisaties branchegerichte cursussen of opleidingen aan hun vrijwilligers aanbieden,
die niet door het steunpunt standaard worden aangeboden. Het merendeel van de aanvragers kon
iets leuks doen voor hun vrijwilligers aan het eind van het jaar en op de vrijwilligersmarkt waren veel
aanvragers aanwezig met nieuwe folders, relatiegeschenken en prachtige presentaties. Dan zie je
echt het resultaat, dat is schitterend.”
Advies
Klijn heeft nog wel een aantal punten waar hij anderen die met een vrijwilligersfonds aan de slag
gaan, op wil wijzen.“ Denk na over wat te doen als het beschikbare subsidie bedrag wordt overschreden. Werk een manier van controle uit. Vraag bijvoorbeeld achteraf steekproefsgewijs om facturen,
zodat je weet dat het geld goed terecht is gekomen. Kijk of je organisaties in het tweede jaar eventueel kunt uitsluiten voor een jaar, als blijkt dat het fonds teveel aanvragen krijgt.”

Meer weten?
Links
 Download hier het Aanvraagformulier Vrijwilligersfonds 2010.
 Download Beleidsregels Vrijwilligersfonds Baarn 2010 hier.
 Google ook eens op ‘vrijwilligersfonds Voorschoten’– hierover is de afgelopen jaren al het nodige
gecommuniceerd. Of zoek op www.voorschoten.nl.
Contact
Neem voor meer informatie over Vrijwilligersfonds Baarn contact op met vrijwilligersconsulent Hans
Klijn. Hij is bereikbaar op maandag van 08.30 tot 12.30 uur, woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 035-5430526.
Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn
Eemnesserweg 17, 3743 AD Baarn
T 035 543 05 26.
E steunpunt@vrijwilligersbaarn.nl
W www.vrijwilligersbaarn.nl
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