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‘Lastige’ vrijwilligers? 
 

 

 
 

Vrijwilligerssteunpunt Buren wil  meer inzicht krijgen in ervaringen van 
vrijwilligersorganisaties met ‘lastige’ vrijwilligers. Waar loopt u tegenaan, maar ook: wat 
kan de inzet van een ‘vrijwilliger met een vlekje’ wél tot een succes maken? 
Vrijwilligerssteunpunt Buren wil van die ervaringen leren om beter en succesvoller te 
kunnen matchen. 
 

Elke vrijwilligersorganisatie heeft te maken of wel eens te maken gehad met vrijwilligers ‘waar 
iets mee is’. Bijvoorbeeld mensen met psychische klachten of verslavingsachtergrond of mensen 
met een (sociale) beperking. Soms lukt het niet om daarmee om te gaan of vinden de andere 
vrijwilligers zo’n collega teveel van henzelf vergen. Soms vindt zo’n vrijwilliger wél zijn plek tot 
voordeel van hemzelf en van de vrijwilligersorganisatie.   
 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw positieve en negatieve ervaringen met ons zou 
willen delen: 06-12532320 clairevaessen@welzijnrivierstroom.nl  

 

 

Leges meerdaagse evenementen 
 
 

 
 

Zo nu en dan krijgt het Vrijwilligerssteunpunt het verzoek om “iets te doen aan de hoge 
leges” die de gemeente Buren in rekening brengt voor meerdaagse evenementen. De 
organisatoren zeggen vrijstelling te willen omdat zij “het voor de gemeenschap” doen.  
 

‘Leges’ is een betaling voor een dienst van de gemeente. Óf, hoeveel en waarvoor leges betaald 
moeten worden, staat allemaal in de Legesverordening. De gemeenteraad stelt deze 
verordening ieder jaar vast en dat is dus een politieke keuze.  
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In deze verordening staat dat het mogelijk is om vrijstelling van betaling van leges te krijgen. Dat 
kan als de opbrengst ten goede komt aan een niet-commerciële vereniging, kerk of stichting of 
als de opbrengst voor een goed doel is bestemd.  
 

Een uitzondering hierop vormen de leges die betaald moeten worden voor vergunningen die te 
maken hebben met de Drank- en Horecawet en de leges voor het plaatsen een tent. Die worden 
altijd in rekening gebracht. 
 

Twijfelt u? Doe dan gewoon een aanvraag en onderbouw op welke manier de opbrengst van uw 
activiteit ten goede komt aan de gemeenschap, een niet-commerciële instelling in de gemeente 
Buren of een liefdadig doel. 
 

De precieze juridische omschrijving staat in de Legesverordening van de gemeente Buren:  
 

 

Online cursus fondsenwerving 
 

 

 
 

Hoe vind ik financiering voor mijn project? Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een 
fonds? Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag? 
 
Op de website van het VSBfonds staat een aantrekkelijke en overzichtelijke cursus 
fondsenwerving. De zeven toegankelijke lessen starten elk met een filmpje met uitleg, gevolgd 
door een theoriegedeelte en een toets om te testen of u alles goed begrepen hebt.  
 
De cursus is geschikt voor penningmeesters en andere vrijwilligers die willen weten hoe je 
succesvol fondsen kunt werven. 
 

 

Na de cursus: de FondsenDisk 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u na het volgen van de online cursus fondsenwerving aan de slag en zoekt u geld 
voor uw project dan kunt u bij het Vrijwilligerssteunpunt de FondsenDisk lenen.  
 
De gebruiksvriendelijke en uitnodigende FondsenDisk  bevat 1.034 Nederlandse 
vermogensfondsen met een maatschappelijk, cultureel en liefdadig doel. De gegevens zijn 
afkomstig van de fondsen zelf, en zijn daarom betrouwbaar. 
 
Neem, om de FondsenDisk te lenen, contact op met het Vrijwilligerssteunpunt 0344-602337 
vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl   
 

 
 

O    Vrijwilligersorganisaties die nog geen emailadres hebben krijgen deze nieuwsbrief   
      per post. Bent u in een van de onderwerpen geïnteresseerd, maar hebt u geen  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-184426.html
https://www.vsbfonds.nl/online-cursus-fondsenwerving
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      internet, bel dan even naar Vrijwilligerssteunpunt Buren 0344-602337 
O   Hebt u vragen, opmerkingen, wensen of klachten? Neem contact op! 
O   Aan- of afmelden voor de Nieuwsbrief  
 

Vrijwilligerssteunpunt Buren 
  
Claire en Marry 
Claire: 06-12532320 
Marry: 06-19808137 
Welzijn Rivierstroom: 0344-602337 
vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl  
www.welzijnrivierstroom.nl 
www.facebook.com/clairevaessenwelzijnrivierstroom 
www.twitter.com/VrijwilligBuren 
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