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Betreft : ondersteuning vereningingsleven/vrijwilligerswerk

Bijlage : 1

Excellentie.

Via de media neem ik regelmatig kennis van uw opvattingen omtrent de maatschappelijke betekenis

van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk.

De problematiek waarmee veel van de verenigingen/organisaties geconfronteerd worden is evident

en was voor mij aanleiding tot de formulering van een voorstellidee dat ik u graag wil voorleggen, met

de vraag om een standpunt ter zake.

!\r Bij de praktische uitwerking is sprake van deelname op basis van vrijwilligheid, voor zowel werknemer

als werkgever.

Het voorstel/idee:

Werknemers worden in de gelegenheid gesteld op de (inter)nationale vrijwilligersdag, teri laste van

een dag arbeidsduurverkorting, bij hun werkgever te werken ten bate van een vereniging/

vrijwilligersorganisatie naar eigen keuze. De werkgever draagt het dagloon af aan de door de

werknemer opgegeven vereniging /vrijwilligersorganisatie.

De overheid zou u een dergelijk initiatief kunnen Íaciliteren door de afdracht van die ene dag onbelast

te doen plaats vinden.



In de bijlage bij deze brief is de aanleiding, hêt idee alsmede een mogelijke praktische uitvoering

nader beschreven.

Graag word ik geïnformeerd over uw opvatting ter zake. Te uwer informatie meld ik nog dat in

september het idee mogelijk alvia de media gecommuniceerd zalworden.

Uw reactie zie ik met bijzondere belangstelling tegemoet.
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Bijlage :

Algemene toelichting.

Het vrijwilligerswerk is van maatschappelijke betekenis. Miljoenen mensen zetten zich jaarlijks in voor allerhande

maatschappelijk relevante activiteiten. Of het daarbij gaat om de ondersteuning van het verenigingsleven in

ruime zin, het welzijnswerk of anderszins, maaK niet uit.
De maatschappelijke ontwikkelingen en indiMduele keuzen van mensen leggen een druk op het vrijwilligerswerk.

Het is steeds lastiger om voldoende kader en vrijwilligers te vinden voor het in omvang en complexiteit
toenemende vrijwilligerswerk. De beschikbare middelen om bijvoorbeeld via de inzet van betaalde krachten deze
problematiek enigszins te ondervangen zijn slechts beperK. Wd stimuleert de overheid betrokkenheid van

bijvoorbeeld banenpoolers en mensen die anderszins via regelingen in de gelegenheid gesteld worden
werkzaamheden te verrichten.

Op welke wijze kunnen organisaties die in belangrijke mate afhankel'rjk zijn van de inzet en betrokkenheid van

vrijwilligers extra middelen genereren waardoor mogelijkheden ontstaan om de toenemende druk
(kwantitatief/kwalitatief) enigszins te ontlasten.

Een idee/voorstel, ter toetsing en goedkeuring

Jaarlijks, op de (inter)nationale vrijwilligersdag, genererên overheid (fiscus), werkgevers en werknemers via een
gezamenlijke inspanning extra middelen ten bate van het vrijwilligerswerk.

Praktisch gezien: Op de (inter)nationale vrijwilligersdag werkt de werknemer, maar laat een ADV dag van

zlinlhaar verlofkaart afschrijven. De fiscus en werkgevers stimuleren dit initiatief door de volledige bruto

daguitkering van de werknemer beschikbaar te stellen aan een door de werknemer zelf aan te wijzen

vrijwi lli gersorg anisatie.

Uitgangspunten:

1 Werkgevers en werknemers zrjn geheel vrij om al dan niet deel te nemen
2 Werknemers zijn vrij om aan te geven ten bate van welke vereniging/vrijwilligersorganisatie de gelden

beschikbaar gesteld worden

De organisatie.

Daarbij kan bijvoorbeeld de Nationale Grote Clubactie een bepalende rol spelen. Deze stichting stelt zich ten

doel via de organisatie en ondersteuning van diverse activiteiten vrijwill igersorganisaties in de gelegenheid te

stellen extra geldmiddelen te genereren. ?

Bij de uitwerking van het idee wordt verder gedacht aan de opzet van, te sponsoren, landelijke campagnes en op

de dag zelí een nationaal TV programma waarin aandacht besteed wordt aan alle Íacetten van het

vrijwill igerswerk en het vereni gingsleven.
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