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ADVIES
1. Instemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie voor de opstart van het initiatief
www.evenementvrijwilliger.nl van maximaal € 8.000 voor de periode 1 februari 2017 tot 1 februari 2018

2. Instemmen met bijgevoegde beschikking.
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Aanleiding
Een tweetal initiatiefnemers Geert Coenders en Mischa Tissen hebben in de zomer van 2016 contact
opgenomen met het idee een digitaal platform te organiseren waarbij het eenvoudig is om tussen
verenigingen en vrijwilligersorganisaties vrijwilligers ‘uit te ruilen’ bij het bieden van activiteiten en
evenementen.
De initiatiefnemers merkten in de praktijk bij de organisatie van met name (grotere) evenementen het
moeilijk te bewerkstelligen is voldoende gekwalificeerde vrijwilligers te werven voor werkzaamheden als
bediening, opbouw etc. Zij vernamen eenzelfde soort geluiden van andere organisatoren. Ook bij Match
voor Vrijwilligers zijn deze geluiden bekend. Daarmee is het idee ontstaan om een digitaal platform in te
richten waar vraag en aanbod van evenementvrijwilligers bij elkaar komt, welke gericht is op
verenigingen en stichtingen en waardering voor vrijwilligers tot uiting komt door het sparen van punten.
Ter illustratie: Voetbalvereniging uit Leunen organiseert op een zaterdagavond een jubileumfeest. Zij
hebben voor dit evenement 10 vrijwilligers nodig van 20:00 uur tot 1:00 uur. Volleybalvereniging Active
Rooy uit Venray reageert via de website en 8 leden van deze volleybalvereniging schrijven zich in om op
dit evenement te komen werken. Hun opbrengsten staan zij af aan Volleybalvereniging Active Rooy. Ook
schrijven 2 leden van de eigen voetbalvereniging Leunen zich in om te komen werken. Zij staan hun
opbrengsten af aan de organiserende vereniging (Voetbalvereniging Leunen). Na het evenement ontvangt
de Voetbalvereniging een factuur van 8 x 5 uur = 40 uur x €4,50 = €180,-welke aan Volleybalvereniging
Active Rooy voldaan moet worden. De uren die de 2 leden van eigen verenging maken worden niet
afgerekend.
Dit kan voor de betreffende vereniging een opbrengst in de begroting betekenen, danwel een besparing
door onderling ‘uit te ruilen’ met een andere vereniging. De vrijwilliger kan punten sparen, die (op
termijn) inwisselbaar zijn voor korting bij aangesloten bedrijven (bijv. een supermarkt, de sportclub).
Bijgevoegde presentatie geldt als aanvraag en geeft meer inhoudelijke informatie. Na enkele gesprekken
met portefeuillehouder Lucien Peeters, Match voor Vrijwilligers, Synthese, coördinator Buurtsportcoaches,
initiatiefnemers van (grote) evenementen en beleidsmedewerker is het idee uitgerold tot een concreet
plan, welke nu het College voorligt voor eenmalige incidentele subsidieverlening uit het Wmo
Innovatiebudget (of ontwikkelbudget?).
Beoogd resultaat


Rechtmatige subsidieverlening van het initiatief www.evenementvrijwilliger.nl voor de duur van één
jaar.



Stimulering van tussen verenigingen en stichtingen in de gemeente Venray meer onderling contact,
kennisdeling, samenwerking en samenhorigheid.



Stimulering van meer betrokkenheid van inwoners bij het verenigingsleven.

Argumenten
1.1.

Omdat het initiatief www.evenementvrijwilliger.nl past binnen de gedachten van de beleidsnota
‘Samen leven, samen doen’.
De gemeenteraad heeft op 28 oktober 2014 de beleidsnota ‘Samen leven, samen doen’ vastgesteld,
wat als kapstok dient voor de beleidsplannen van de drie decentralisaties. In het beleidsplan komt
uitdrukkelijk naar voren dat we midden in een ontwikkeling zijn waar eigen kracht en
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gemeenschapskracht voorop staat en we op een andere wijze met elkaar omgaan. Het stimuleren
van verenigingen om elkaar te helpen past in deze gedachte.
1.2.

Het initiatief sprint in op behoefte uit het verenigingsleven.
Een initiatief van onderop is lovenswaardig. Dat neemt echter niet weg dat we kritisch moet blijven
op onze rol en eventuele medewerking hieraan. Het idee is ontstaan vanuit vrijwilligersorganisaties
en verenigingen. Dit hoeft echter niet zonder meer te betekenen dat het de behoefte ook bij andere
vrijwilligersorganisaties/verenigingen bestaat. De initiatiefnemers hebben daarom enkele
organisatoren van evenementen in de gemeente bevraagd. Over het algemeen zijn de geluiden
positief te noemen, want het platform ontzorgt verenigingen. Ook uit de enquête die onder
vrijwilligers is gehouden eind 2016 blijkt vrijwilligersvacatures niet altijd ingevuld kunnen worden.

1.3.

Zodat het initiatief www.evenementvrijwilliger.nl hiermee een kans van slagen krijgt.
De initiatiefnemers zijn naast de gemeente Venray, ook in gesprek met een bank met het verzoek
om hierin te investeren. Betreffende bank heeft aangegeven mee te willen denken voor
mogelijkheden voor financiële input, maar zelf niet in te kunnen spelen op de financiële vraag
vanwege de combinatie van maatschappelijke organisaties met uiteindelijk een winstoogmerk. De
initiatiefnemers vragen van de gemeente minimaal een afname van 50 lidmaatschappen voor
verengingen zijnde € 40,00 per verenigingslidmaatschap. Als maximum aan bekostiging vragen zijn
€8.000, zijnde 200 verenigingslidmaatschappen. De initiatiefnemers vragen dus uitdrukkelijk geen
subsidie voor de opstart, maar voor het aangaan van lidmaatschappen voor Venrayse verenigingen.
De subsidieverlening kent dus een minimum van € 2.000,00 en een maximum van € 8.000,00 voor
de duur van één jaar.

1.4.

Zodat onderlinge kennisdeling, betrokkenheid en samenwerking tussen verenigingen en inwoners
wordt gestimuleerd.
Het onlineplatform is een middel om er voor zorg te dragen dat verenigingen onderling elkaar
makkelijker weten te vinden en daardoor wat voor elkaar kunnen betekenen. Middels dit platform in
eerste instantie door het ‘uitruilen van vrijwilligers’, maar wellicht biedt het platform in de toekomst
meer aan. Denk daarbij aan attributen voor de organisatie van evenementen (collectieve inkoop).
Het belangrijkste is misschien wel dat onderling contact gestimuleerd wordt.

1.5.

Zodat het initiatief kan bijdragen aan het reduceren van het onbenut vrijwilligerspotentieel.
In het algemeen geldt dat ongeveer 15% van mensen die vrijwilligerswerk willen doen, dat niet
doen. Het zogenaamde onbenut vrijwilligerspotentieel. Dit platform kan daarin van betekenis zijn,
door korte vrijwilligersklussen aan te bieden aan mensen die lid zijn van dan wel actief zijn in het
verenigingsleven. Tevens hebben diverse vrijwilligersorganisaties/verenigingen een tekort aan
nieuw aanwas van vrijwilligers. Mogelijk dat op deze wijze dit potentieel benut wordt. Anderzijds
kan het zijn dat vrijwilligers geen behoefte hebben om op evenementen van andere
verenigingen/clubs ‘te werken’. We zien dit jaar als een pilot jaar, waarin we ontdekkend of dit
platform van toegevoegde waarde is.

1.6.

Zodat mogelijkheden om opbrengsten te genereren of besparen door te voeren voor verenigingen.
Wanneer leden van verenigingen actief aan de slag gaan middels dit platform bij evenementen, kan
eventueel opbrengst gegenereerd worden voor de clubkas. Daarmee worden verengingen mogelijk
minder afhankelijk van subsidie, fondsen of giften.

1.7.

Zodat op een vernieuwende wijze vrijwilligers gewaardeerd worden.
In de beleidsnota vrijwilligerswerkbeleid heeft Match een opdracht om op een vernieuwende wijze
waardering van vrijwilligers vorm te geven. Er is een samenwerking tussen de initiatiefnemers en
Match wat betreft het ontwikkelen van een pool voor kort durend vrijwilligerswerk. We sluiten niet
uit dat die samenwerking verder vorm gaat krijgen, bijvoorbeeld in de matching en de waardering.
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Risico’s
De insteek van betaling van een vrijwilligersvergoeding voor geleverde uren druist in tegen de algemene
gedachte dat vrijwilligerswerk onbetaald is. In de subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties en
verenigingen wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een standaard vrijwilligersvergoeding.
Bovendien is de vraag of iedere vrijwilligersorganisatie een vrijwilligersvergoeding versterkt.
Desalniettemin kunnen vrijwilligersorganisaties onderling natuurlijk de afspraak maken een
vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Maar een onderlinge uitruil tussen verenigingen van vrijwilligers
met gesloten beurs zou mogelijk moeten kunnen zijn. Aan het verstrekken van vrijwilligersvergoedingen
zijn regels verbonden, zoals maximum bedragen. In het onlineplatform zal daarmee rekening moeten
worden gehouden, zonder dat de volledige verantwoordelijkheid wordt opgenomen.
Kanttekeningen


Dit initiatief loopt wellicht wat vooruit op het nieuw te ontwikkelen subsidiebeleid. Gedurende dit jaar
kunnen we gezamenlijk bekijken of dit initiatief in lijn licht met het nieuw te ontwikkelen
subsidiebeleid.



De uitvoering van het versterken van het vrijwilligerswerkbeleid ligt als opdracht bij Match
(individuele vrijwilligers) en Synthese (organisaties). Match beheert momenteel de online
vacaturebank, waarbij enkel het (mogelijk verouderd) aanbod aan vrijwilligersvacatures staat. In het
systeem zelf is geen koppeling mogelijk tussen vrijwilligers en vacatures. Het systeem past niet meer
in de huidige tijd. De vacatures zijn lang niet altijd passend op de vrijwilligers en niet met zekerheid
up-to-date. Bovendien bevordert het systeem niet een gesprek tussen de vrijwilligersorganisaties en
vrijwilligers. Het uitgangspunt is dat vrijwilligersorganisaties zelf in staat zijn tot werven, binden en
begeleiden van vrijwilligers. Een systeem kan een middel zijn wat daarin faciliteert. Match heeft de
opdracht dit te verbeteren en er wordt nu gewerkt aan een nieuw systeem, wat ook een link heeft
met dit platform. Dit wordt ook opgenomen in de beschikking als voorwaarde.

Communicatie
Vanuit de initiatiefnemers ligt het nadrukkelijke verzoek om in gezamenlijkheid ruchtbaarheid te geven
aan dit initiatief, omdat naar verwachting daarmee het bereik groter is. Een persbericht is bijgevoegd.
Financiële gevolgen
Bekostiging is mogelijk vanuit Wmo innovatiebudget/ontwikkelbudget (bespreken met Elleke).
Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.
Juridische gevolgen
Zie subsidiebeschikking.
Rechtmatigheid
Zie subsidiebeschikking
Fatale termijnen
De initiatiefnemers willen zo snel mogelijk starten, doch uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017.
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Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.
Evaluatie
De insteek is nu vooral een groeimodel. Zo zal het puntensysteem niet direct operationeel zijn. En zal
waarschijnlijk op termijn een kleine vergoeding gevraagd te worden van de verenigingen. De
initiatiefnemers willen lokaal beginnen, maar sluiten niet uit dat het een meer subregionaal karakter gaat
krijgen. Conform de subsidiebeschikking dienen de initiatiefnemers verantwoordingsinformatie aan te
leveren, waaruit in gezamenlijkheid conclusies getrokken kunnen worden voor een eventueel vervolg.
Bijlagen
Presentatie www.evenementvrijwilliger.nl.
Naslagwerk
N.v.t.

