Innoveer je
gegevensbeheer
Wil je je vrijwilligersgegevens eenvoudig beheren? Move over, schuiven vol
papierwerk. Met het CRM-platform van Assist kan je als organisatie of lokaal
bestuur alles online bewaren en instellen. Denk aan contactgegevens van
vrijwilligers, onkostennota's, verzekeringen, online inschrijvingsformulieren en
nog veel meer. Volg op 25 mei 1 van de 3 webinars voor een gratis demo.

Meer over de webinars

Webinars: de Vrijwilligerswet
Als coördinator of verantwoordelijke wil je je vrijwilligers natuurlijk juridisch
correct en piekfijn behandelen. Hoeveel bedraagt de vergoeding voor
vrijwilligers? Wat met aansprakelijkheid en verzekeringen? En wat valt er juist
onder vrijwilligerswerk? In dit webinar op woensdag 21 april en dinsdag 11 mei
(9.30 u. - 12 u.) doen onze experts de finesses van de Vrijwilligerswet uit de
doeken.

Webinars: Vrijwilligers behouden in coronatijden

De aanslepende coronacrisis vergt wat geduld en flexibiliteit van je
vrijwilligers. Hoe houd je best contact met je vrijwilligersteam en geef je hen
goesting om er binnenkort weer volledig in te vliegen? In dit webinar
op dinsdag 4 mei leer je enkele motivatietechnieken.

Maximale onkostenvergoeding vaccinatievrijwilligers
Het is officieel: de federale overheid verhoogde het maximum voor vrijwilligers
in vaccinatiecentra naar 35,41 euro per dag en 2600,9 euro voor het volledige
jaar 2021. En vergeet jouw oprechte merci niet. Want vrijwilligerswerk gebeurt
vaak vanuit het hart en niet voor het geld. Lees meer over dit besluit.

Nieuw: rubriek Sterke Vrijwilligers
Op welke manier veranderde vrijwilligerswerk jouw leven? Die vraag stelden we
in de vorige nieuwsbrief n.a.v. een nieuw magazine. En de respons was enorm!
Van vrijwilligers die zo hun droomjob vonden tot mensen die er een 'tweede
familie' bij kregen. Heel inspirerend. Daarom zetten we vanaf nu elke
donderdag op onze Facebookpagina en Instagram het verhaal van een sterke
vrijwilliger in de kijker. Volg je ons al?

En ja, straffe verhalen zijn nog steeds welkom bij Leen.

Pittige verhuis naar de Peperfabriek
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk verhuist! Vanaf mei vind je ons in de
Peperfabriek in Antwerpen tussen heel wat andere vurige organisaties. Daarom
loopt de levering van bestellingen en boeken ook tijdelijk vertraging op. In de
tweede week van mei kan je je bestelling verwachten.

