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Mededeling, antwoord actiepunten

Actiepunten ALV
Actielijst
2019/20-06 Koppel actueel thema aan politiek ontbijt
Het NOVnetwerk Lobby & Communicatie organiseert op 5 december het
Vrijwilligersontbijt in Den Haag voor de Tweede Kamerleden.
Actualiteit en thema:
Opnieuw bezuinigen veel gemeenten op de infrastructuur van vrijwilligerswerk
vanwege de tekorten in de jeugdzorg. Hier hebben centrales maar ook verenigingen en
organisaties met vrijwilligers last van. Het gesprek met de Kamerleden is gericht op
het blijvend investeren, zowel landelijk als lokaal in de vitaliteit en wervingskracht van
organisaties.
Het programma biedt eerst drie korte inleidingen; van Omar Munie, o.a. ambassadeur
van Het Begint met Taal. Erik de Jonge, de twitterende boswachter bij Brabants
Landschap en natuurfotograaf. En als derde Toine Heijmans, columnist bij de
Volkskrant. Daarna zijn er in kleine groepen de gesprekken tussen vrijwilligers en de
Kamerleden.
Mededeling

De Nationale Vrijwilligersprijzen 2020.
https://www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen/default.aspx
Na vele jaren georganiseerd door Movisie kan NOV, ooit initiatiefnemer deze prijzen,
de organisatie breed uitvoering geven. Mede naar een opmaat naar 2021!
De prijzen zijn zowel lokaal als landelijk uitingen van waardering voor alle inzet, maar
ook momenten om de breedte en de impact van het vrijwilligers te etaleren.
De Nationale prijzen voor de landelijke organisaties en initiatieven worden dit jaar
genomineerd door de Tweede Kamerleden. De lokale prijzen door de gemeente en/of
de vrijwilligerscentrale.
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Wanneer en waar?
De uitreiking van de lokale prijzen zijn de komende maanden. De Nationale prijzen
worden op op zaterdag 28 maart 2020 uitgereikt op het Festival ‘We doen het Samen’,
Prodentfabriek te Amersfoort.
Er worden VIJF! verschillende prijzen uitgereikt:
●

●

●

●

●



De Gouden Venus van Milo prijs
o

individuele vrijwilligers met een beperking

o

winnaars voorronde gemeenten.

o

DELA Goededoelenfonds, uitreiking Marc de Hond

Nationale Vrijwilligersprijs
o

lokaal initiatief/organisatie

o

winnaars voorronden in de gemeente.

o

jury- en publieksprijs

o

VriendenLoterij, uitreiking minister Hugo de Jonge

Prominenten prijs
o

landelijke vrijwilligers initiatieven/organisaties

o

winnaar aangewezen door de leden van de Tweede Kamer

o

VriendenLoterij; uitreiking Kamerlid en/of Hugo de jonge

Passieprijs,
o

individuele vrijwilliger

o

jury prijs vanuit de Vrienden Loterij

o

Uitreiking Sabine Woesthof

Gemeente prijs
o

gemeente met een onderscheidend beleid voor en met vrijwilligers

o

juryprijs met dezelfde jury als de Nationale prijs

o

geen prijzengeld, uitreiking Jan van Zanen, vz VNG

Alle gemeenten/vrijwilligerscentrales zijn geïnformeerde over het kunnen
organiseren van de lokale prijs/voorronden. Er zijn awards voor alle
genomineerden voor de landelijke prijs. En daarnaast prijzen voor de individuele
vrijwilligers van de passieprijs.

