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Gezamenlijke inzet voor de leefbaarheid in dorpen & buurten

De invoering van de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (AVG) zorgt voor veel onrust 
en vragen. Ook bij de diverse verenigingen in de 
gemeente Midden-Groningen. Dat bleek tijdens 
de bijeenkomst over dit onderwerp op maandag-
avond 28 mei jl. in MFC De Broeckhof in Zuid-
broek. Bijna 100 belangstellenden kwamen af op 
deze informatieve avond die georganiseerd werd 
door BestuurdersCentraal, een initiatief van het 
Vrijwilligerscollege en de Vrijwilligerscentrale 
Midden-Groningen. 

De grote hoeveelheid informatie over het onderwerp maakt 

dat veel verenigingen ermee worstelen. Wat betekent de AVG 

voor mijn club? Als we het niet goed doen, krijgen we dan een 

boete? Hoe weet ik of ik iets verkeerd doe? 

Auke ten Hoeve, spreker en deskundige op het gebied van 

gegevensbescherming, gaf aan dat er een overspannen beeld 

is ontstaan door alle publiciteit rondom de invoering van de 

AVG. Volgens Ten Hoeve hoeven verenigingen zich niet al te 

druk maken. “Waar het om gaat is dat je alleen die gegevens 

vastlegt waarmee je ook daadwerkelijk iets doet. Vaak is naam 

en adres genoeg. Laat in een bestuursbesluit vastleggen wat 

je registreert en waarom en wat je doet met gegevens van oud 

leden.” Ook het beheer van gegevens kwam aan de orde. Zorg 

dat zo weinig mogelijk mensen toegang hebben tot gegevens 

en laat bestuursleden bij vertrek hun opgeslagen bestanden 

verwijderen. 

BestuurdersCentraal organiseert vier keer per jaar een 

 BestuursCollege, oftewel een training voor bestuurders van 

vrijwilligersorganisaties. U wordt hierover geïnformeerd via 

het Vrijwilligerscollege. Daarnaast kunt u bij Bestuurders

Centraal terecht wanneer u een hulpvraag heeft op het gebied 

van (het nieuwe) besturen. Ervaren BestuurdersCoaches 

kunnen u hierbij voorzien van advies.

Neem daarvoor contact op met het Steunpunt Vrijwilligers

werk van Kwartier Zorg & Welzijn, Jackie Siemerink,  

E: j.siemerink@kwartierzorgenwelzijn.nl, of T: 0631633532

Voor u ligt de 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!

Editie 01-2018

‘ 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.
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Veel verenigingen bij AVG bijeenkomst Zuidbroek

Vrijwilligers worden niet betaald.  

Niet omdat ze waardeloos zijn  

maar omdat ze onbetaalbaar zijn.



Evaluatie  
themagroepen 
Garmerwolde 
Garmerwolde is een levendig dorp in de  gemeente 
Ten Boer met een diversiteit aan  inwoners. Er is 
volop sprake van activiteiten, initiatieven en  
bedrijvigheid. Om samenwerking in het dorp te 
verbeteren en de drempel om actief te zijn laag 
te houden, zijn er zogenaamde  themagroepen 
in het leven geroepen door het bestuur van 
 Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde. 

Deze themagroepen organiseren inloopavonden waar  iedereen 

kan aanschuiven om samenwerking te zoeken of  initiatieven op 

te pakken. Hierdoor kan het bestuur haar taak meer verleggen 

naar coördinatie en communicatie. Het  bestuur faciliteert de 

themagroepen en verdeelt de  gemeentelijke subsidie voor 

dorpsactiviteiten en initiatieven. Na ruim een jaar is het tijd  

om deze werkwijze te evalueren.

Ondersteuning van Sterk Vrijwilligerwerk
De Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde heeft Sterk  

Vrijwilligerswerk benaderd met de vraag of zij, als onafhan

kelijke, het bestuur kan ondersteunen bij het presenteren 

van de  resultaten uit het onderzoek aan de inwoners van 

 Garmerwolde. Op 26 maart jl. vond de evaluatiebijeenkomst 

plaats in het dorpshuis tijdens de algemene ledenvergadering 

van Dorpsbelangen. De belangrijkste uitkomst was dat de 

themagroepen werken, de bereidwillige vrijwillige inzet van 

het dorp  aanwezig is, maar dat vooral in de afstemming en de 

communicatie winst te behalen valt. Naast het presenteren van 

de uitslag van de enquête, zijn inwoners aan het werk gezet 

om, aan de hand van een aantal vraagstukken, vooral naar de 

toekomst te kijken. Het elkaar goed en transparant informeren, 

het vergroten van de  betrokkenheid bij diverse  onderwerpen 

als voorzieningen niveau, leefbaarheid alsook het meer 

 betrekken van de jeugd bij activiteiten in en voor het dorp zijn 

zaken waar  Dorpsbelangen Garmerwolde mee verder kan.

Er kan worden teruggekeken op een nuttige avond met veel input 

waardoor Garmerwolde weer vervolgstappen kan zetten. 
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Het nieuwe besturen  
in Stadskanaal
Op 5 april jl. organiseerde Welstad, in  samenwerking 
met het project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’, een  
workshop ‘Het nieuwe besturen’ voor vrijwilligers-
organisaties uit de gemeente Stadskanaal.  
‘Sterk Vrijwilligerswerk’ richt zich daarbij op het 
 versterken van vrijwilligersorganisaties door het 
creëren van ontmoetingen en het delen van erva-
ringen. De workshop werd kosteloos aangeboden, 
mede dankzij subsidie van de provincie Groningen. 

Er waren circa 20 vertegenwoordigers van de volgende 

vrijwilligersorganisaties aanwezig: PCOB, Plaatselijk Belang 

Vledderveen, Biljartclub De Spont, CMV Amicitia,  

MFC De Drijscheer, Stichting Ruilwinkel Alteveer,  

de Duikclub Latimeria, Dorpsbelang TangeAlteveer en  

Vereniging Dorpsbelangen Westerlee. Onder leiding van 

Erwin Bloeming van Huis voor de Sport Groningen werd het 

een boeiende avond, met veel ruimte voor interactie.  

Als vervolg wordt voor alle vrijwilligersorganisaties in 

 Stadskanaal de scholing ‘Meer Vrijwilligers in Korte Tijd’ ook 

weer gratis aangeboden. Deze scholing, bestaande uit drie 

bijeenkomsten, start in september/oktober bij Welstad.  

Voor meer informatie en aanmelden:  
neem contact op met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!)  
Stadskanaal, T: 0599-655001  
of E: vip@welstad.nl. 
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Lokale samenwerking in Tolbert!
In editie 2-2017 van de “Nieuwsbrief Sterk 
 Vrijwilligerswerk” werd bij bovenstaande kop nog 
een vraagteken gezet. Inmiddels is dit een uitroep-
teken geworden. Wat is er in de tussenliggende tijd 
allemaal gebeurd? De ontwikkelingen in vogelvlucht.

Op 21 november 2017 werd door de Vereniging van 

 Dorpsbelangen Oldebert voor de tweede keer (de eerste was 

in 2016) een avond belegd voor geïnteresseerde verenigingen 

uit Tolbert. Doel van deze avond was het elkaar informeren 

over het wel en wee van de verenigingen, bestaande dilemma’s 

binnen de vereniging en het zoeken naar mogelijkheden en 

kansen voor samenwerking. Ook Sterk Vrijwilligerswerk en de 

welzijnsorganisatie SPINN namen deel aan deze bijeenkomst.

Aan het eind van deze interessante meeting kwam het aanbod 

op tafel voor inzet van expertise vanuit het project  

“Sterk Vrijwilligerswerk”.

CazemierBoerderij als spil
Twee aan de avond deelnemende stichtingen hebben het 

aanbod voor ondersteuning van harte aangenomen. Het 

betreft hier de Stichting Oudheidkamer Fredewalda en de 

Stichting Dorpshuis Tolbert. De eerste is eigenaar en  gebruiker 

( museumfunctie) van de lokale CazemierBoerderij. De  tweede 

is de huurder en hoofdgebruiker van de boerderij. Samen 

zijn zij verantwoordelijk voor het in stand houden van de 

 monumentale boerderij en de exploitatie ervan. Exploitatie die 

enerzijds ruimte biedt aan verenigingen die in de boerderij hun 

activiteiten willen ontplooien. En anderzijds geeft deze  prachtig 

gerestaureerde CazemierBoerderij volop mogelijk heden voor 

het organiseren van bijeenkomsten,  vergaderingen, cursussen, 

workshops, feesten etc., zowel zakelijk als privé.

Kern van hun vraag naar ondersteuning vormen de ver

schillende ontwikkelingen – onder meer de bouw van een 

nieuwe Poiesz supermarkt – binnen het dorp Tolbert die een 

 behoorlijke impact kunnen hebben op de  dorpsgemeenschap. 

Naast dit gegeven speelt de gezamenlijke wens om de  bestaande 

goede samenwerking zo mogelijk te laten  uitmonden in een  

fusie met als samenbindend element de CazemierBoerderij.  

Om aan beide doelen te werken is een projectgroep gestart met 

vertegenwoordigers van beide  stichtingen en een onafhankelijke 

voorzitter en secretaris. Deze is voortvarend aan de slag gegaan. 

Uit hun koker kwam ook de wens om gebruik te maken van het 

ondersteuningsaanbod.

Door de samenwerking met de Vereniging Groninger  Dorpen 

en Sterk Vrijwilligerswerk is Geert Hoevers als adviseur/coach  

nauw betrokken geraakt bij deze zoektocht. Na een 

 verkennend gesprek is gezamenlijk vastgesteld dat Geert, 

gezien zijn expertise, een meerwaarde kan hebben. Men is 

inmiddels enthousiast begonnen.

In kaart brengen sociale verbanden
Het eerste spoor, de integratie van beide stichtingen, is al 

een eind op weg. Gewerkt wordt aan de organisatorische, 

 financiële en juridische aspecten die hierbij een belangrijke rol 

spelen. Als stip aan de horizon wordt 1 januari 2019 genoemd 

als ingangsdatum. Het wordt spannend.

Om andere verenigingen en organisaties bij het proces te 

betrekken is inmiddels een eerste bijeenkomst gehouden met 

de voltallige besturen van Fredewalda en het Dorpshuis. Doel 

van deze meeting was het maken van een sociale kaart die 

de verbanden in de bestaande situatie met betrekking tot de 

CazemierBoerderij in beeld brengt. Deze moet zicht bieden op 

de bestaande situatie rondom de boerderij. Maar ook zijn de 

wensen rondom nieuwe participanten eveneens benoemd. 

De projectgroep gaat nu samen met Geert Hoevers verder 

werken aan een uitnodigende manier om andere partijen mee 

te laten doen. Er ligt een mooie uitdaging in het verschiet. 
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Op 22 januari 2018 vond het eerste 

druk bezochte Vrijwilligerscafé in het 

 gemeentehuis in Pekela plaats voor 

raadsleden, inwoners, initiatiefnemers, 

vrijwilligers en  vrijwilligersorganisaties. 

De organisatie was in handen van 

het provincie brede initiatief ‘Sterk 

 Vrijwilligerswerk’, in samenwerking 

met de gemeente en De Badde.

Tijdens deze bijeenkomst kregen 

de  aanwezigen de gelegenheid om 

 ervaringen, ideeën, vragen en  wensen 

op het gebied van vrijwillige inzet 

te  delen met beleidsmedewerkers, 

 raadsleden van de gemeente Pekela en 

vrijwilligersorganisaties. 

Gemeente waardeert vrijwilligerswerk

Wethouder H. Hemmers opende deze 

avond en gaf aan dat de gemeente 

 Pekela vrijwilligerswerk van groot 

belang vindt en de inzet van de vele 

vrijwilligers  noodzakelijk is en gewaar

deerd wordt door de gemeente! Er was 

gelegenheid om kennis te maken met 

elkaar en om ervaringen, zorgen, goede 

ideeën met betrekking tot vrijwillige 

inzet en  vrijwilligerswerk te bespreken 

met  raadsleden en  vragen of wensen 

te  inventariseren. In  gedifferentieerde 

 groepen werd gesproken over wat 

er goed gaat en wat er beter kan. 

Daarnaast werden vragen en wensen 

 geïnventariseerd. De conclusie van 

de avond was dat men nog graag een 

 verdiepingsslag wil maken op het  gebied 

van ontwikkeling, kennisdeling en 

 samenwerking. 

Vinden en binden van vrijwilligers

Het tweede Vrijwilligerscafé vond 

plaats op 3 april jl. Centraal op deze 

goed  bezochte avond was het ‘Vinden 

& binden van vrijwilligers’. Ook was er 

aandacht voor waar je terecht kunt met 

vragen over alles wat te maken heeft 

met vrijwilligers in Pekela. Deze onder

werpen zijn gekozen op basis van wat 

de  vrijwilligersorganisaties van belang 

vonden tijdens het eerste Vrijwilligers

café. Na een korte introductie ging men 

in groepen aan de slag met het thema. 

Er werden meerdere waardevolle tips 

uitgewisseld. Daarnaast gaf  buurtwerker 

Annemiek Bakker tekst en uitleg over 

de Vrijwilligerscentrale Pekela. In 

 september zal opnieuw een Vrijwilligers

café in Pekela georganiseerd worden. 

Meer informatie?
Neem contact op met Annemiek Bakker 

van De Badde via E: a.bakker@debadde.nl 

Sterk Vrijwilligerswerk  
in Pekela
In samenwerking met De Badde zijn in Pekela’ twee Vrijwilligerscafés 
georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Pekela. 
Beide bijeenkomsten waren vooral gericht op het versterken van 
deze organisaties met het accent op ontmoeten, kennis delen en daar 
waar mogelijk samenwerken.

Samen  
Sterk

Geslaagde eerste brainstorm avond in Spijk
Op 15 mei jl. discussieerden diverse 

verenigingen uit Spijk over de toekomst 

van hun dorp. Deze bijeenkomst werd 

geleid door Anton Bardie van Groninger 

Dorpen. Het was een geslaagde avond 

waar onder andere gesproken werd over 

hoe verenigingen anders en beter kunnen 

samenwerken met elkaar.  

Met behulp van de alom bekend SWOT 

methode brainstormden de aanwezigen 

over  verschillende onderwerpen  

zoals het werven van vrijwilligers,  

PR & communicatie en bestuurszaken. 

Conclusie was dat verenigingen elkaar 

uitstekend zouden kunnen aanvullen; 

waar de ene vereniging moeite mee 

heeft, is bij een andere vereniging juist 

goed ontwikkeld en geregeld. Ook is er 

gesproken over een eventuele nieuwe 

dorpsorganisatie. Afgesproken is om in 

september een vervolgbijeenkomst te 

plannen met alle verenigingen uit Spijk. 

Deze avond zou dan uiteindelijk moeten 

leiden tot concrete gezamenlijke acties 

van verenigingen.


