
	  

	  

	  

Amsterdam,	  5	  december	  2013	  

Beste	  Partner,	  	  

Het	  einde	  van	  het	  jaar	  2013	  komt	  aardig	  in	  zicht,	  tijd	  om	  uw	  aandacht	  	  te	  vragen	  voor	  een	  paar	  
veranderingen	  die	  we	  per	  1	  januari	  2014	  zullen	  doorvoeren.	  Het	  gaat	  om	  de	  ruil	  door	  middel	  van	  de	  
verdiepingsbijeenkomsten	  en	  de	  veiligheid	  op	  het	  hofje.	  

Hoe	  zat	  het	  ook	  al	  weer?	  

De	  verdiepingsbijeenkomsten	  worden	  georganiseerd	  en	  uitgevoerd	  door	  de	  partnerorganisaties	  en	  
zijn	  toegankelijk	  voor	  alle	  vrijwilligers	  van	  partnerorganisaties.	  Hierdoor	  kunnen	  alle	  vrijwilligers	  
breder	  te	  informeren	  over	  uiteenlopende	  onderwerpen.	  Daarnaast	  hebben	  deze	  bijeenkomsten	  een	  
belangrijke	  ontmoetingsfunctie	  voor	  de	  vrijwilligers	  van	  verschillende	  organisaties.	  

Korting	  voor	  delen	  

Door	  het	  geven	  van	  verdiepingsbijeenkomsten	  krijgen	  partnerorganisaties	  een	  korting	  van	  €	  300	  per	  
verdiepingsavond.	  Soms	  worden	  er	  verdiepingsavonden	  georganiseerd	  voor	  alleen	  de	  eigen	  
vrijwilligers,	  waarvoor	  wij	  vanzelfsprekend	  geen	  kosten	  in	  rekening	  brengen.	  Maar	  wij	  willen	  graag	  
uitwisseling	  van	  kennis	  tussen	  partnerorganisaties	  stimuleren,	  en	  niet	  alleen	  een	  zeer	  gewilde	  
trainingslocatie	  zijn.	  Daarom	  kan	  vanaf	  2014	  de	  korting	  alleen	  gegeven	  worden	  als	  er	  minimaal	  3	  
vrijwilligers	  van	  andere	  partnerorganisaties	  deelnemen	  aan	  de	  verdiepingsbijeenkomsten.	  (NB:	  de	  
eindafrekening	  van	  2013	  zal	  op	  'de	  oude	  manier'	  uitgevoerd)	  .	  

Besloten	  bijeenkomsten	  	  reserveren	  

Het	  Hofje	  is	  (met	  recht)	  een	  populaire	  locatie	  voor	  vergadering,	  conferentie	  of	  andere	  besloten	  
bijeenkomst	  van	  onze,	  in	  aantal	  toenemende,	  partners.	  We	  moeten	  vaststellen	  dat	  dit	  het	  moeilijk	  
maakt	  de	  belangrijkste	  bijeenkomsten,	  namelijk	  die	  voor	  deskundigheidsbevordering	  voor	  
vrijwilligers	  en	  kennisuitwisseling,	  in	  te	  plannen.	  Daarom	  zijn	  we	  genoodzaakt	  om	  enkele	  nieuwe	  
‘spelregels’	  op	  te	  stellen.	  	  

We	  zullen	  met	  ingang	  van	  1	  januari	  2014	  per	  keer	  beoordelen	  of	  wij	  op	  een	  reserveringsverzoek	  in	  
kunnen	  gaan.	  Een	  basis-‐,	  vervolg-‐	  of	  verdiepingsbijeenkomst	  gaat	  daarop	  altijd	  voor,	  reservering	  is	  
dus	  helaas	  geen	  garantie	  voor	  beschikbaarheid.	  Wel	  kunnen	  we	  toezeggen	  dat	  we	  vanaf	  1	  week	  voor	  
de	  reservering	  deze	  niet	  meer	  zullen	  annuleren.	  	  Zo	  houden	  we	  voldoende	  ruimte	  voor	  de	  trainingen	  
en	  verdiepingsbijeenkomsten.	  

Aangescherpt	  Veiligheidsbeleid	  Hofje	  	  

Naar	  aanleiding	  van	  een	  inbraak	  is	  het	  veiligheidsbeleid	  van	  het	  Hofje	  onder	  de	  	  loep	  genomen.	  We	  
hebben	  een	  aantal	  maatregelen	  moeten	  nemen	  waaronder	  ons	  sleutelbeleid.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



• Sleutels	  worden	  alleen	  nog	  maar	  uitgereikt	  aan	  medewerkers	  en	  trainers	  van	  de	  VA	  
• Er	  worden	  geen	  sleutels	  meer	  uitgeleend	  aan	  derden	  
• Alle	  aan	  partners	  in	  bruikleen	  uitgereikte	  sleutels	  zullen	  worden	  ingenomen.	  

Door	  een	  handige	  planning	  verwachten	  wij	  de	  gevolgen	  van	  deze	  maatregelen	  beperkt	  te	  houden.	  
Mocht	  een	  aanpassing	  onverhoopt	  noodzakelijk	  zijn,	  dan	  zullen	  wij	  dit	  persoonlijk	  met	  je	  
doornemen.	  	  

Samengevat	  

• Vanaf	  1	  januari	  2014	  geldt	  dat	  de	  generieke	  tijdsbijdrage	  van	  €300	  voor	  een	  
verdiepingsbijeenkomst	  enkel	  wordt	  toegekend	  als	  minimaal	  3	  vrijwilligers	  van	  andere	  
partnerorganisaties	  deelnemen	  aan	  de	  bijeenkomst.	  	  

• Trainingen	  gaan	  tot	  een	  week	  voor	  de	  bijeenkomst,	  voor	  op	  reserveringen	  door	  derden	  
• Sleutels	  worden	  niet	  meer	  (tijdelijk	  of	  permanent)	  uitgeleend.	  

We	  hopen	  dat	  deze	  veranderingen	  doorgegeven	  worden	  aan	  iedereen	  die	  bij	  de	  
Vrijwilligersacademie	  een	  actieve	  inbreng	  heeft.	  Vragen?	  Bel	  gerust.	  	  

We	  kijken	  uit	  naar	  een	  mooi	  nieuw	  jaar	  waarin	  de	  praktische	  zaken	  ook	  goed	  geregeld	  zijn.	  	  

Hartelijke	  groet,	  

Vrijwilligersacademie	  Amsterdam	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


