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Nieuwsbrief september 2021
Hierbij ontvang je onze nieuwsbrief. Met deze brief praten wij je bij over onze
activiteiten, diensten en andere actualiteiten.
Tips & tops zijn altijd welkom en ontvangen we graag via deze link: Mail naar
Myriam

In deze nieuwsbrief:
•

Activiteiten tijdens de Week van de Ontmoeting

•

Mantelzorger voor iemand met een psychische kwetsbaarheid

•

De Reizende Ster

•

Op pad met de welzijnsadviseur

•

Cursus Afscheid en Rouw

•

WBTR en vrijwilligersverzekering

•

Het beste idee van Lisse en Hillegom
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Activiteiten tijdens de Week van de Ontmoeting

Tijdens de jaarlijkse Week van de Ontmoeting, ook wel de Week tegen
Eenzaamheid genoemd, wordt er in heel Nederland extra aandacht gevraagd
voor eenzaamheid en ontmoeting. Dit jaar vindt de Week van de Ontmoeting
van 30 september tot en met 7 oktober plaats.
Kom erbij en doe mee
Er worden volgende week veel mooie Ik doe mee activiteiten georganiseerd,
zoals interessante workshops, tuinieren maar ook lekker wandelen door
Hillegom. Bekijk hier alle activiteiten

Mantelzorger voor iemand met een psychische kwetsbaarheid

Graag brengen we een aanbod van Rivierduinen en Lumen onder de
aandacht.
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In het najaar starten vanuit Rivierduinen weer diverse trainingen en groepen
voor familieleden en naasten van mensen met een psychische
kwetsbaarheid.
Lees meer...

De Reizende Ster

Sanne zamelt kleding in voor dak- en thuislozen. Goed werk, maar hoe
kwam ze daartoe? We stapten weer in de tuktuk, op weg naar Sanne om
haar verhaal te horen.

Op pad met de welzijnsadviseur
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Ook al hoort verandering bij het leven, we vinden het vaak maar lastig om
ermee om te gaan. Gelukkig valt het te leren, waardoor verandering op den
duur lang niet zoveel onrust meer bezorgt. Lees verder...

Cursus Afscheid en Rouw

Hoe moet je rouwen? Er zijn geen regels hoe je het verlies van jouw
dierbare verwerkt. Rouw gaat vaak gepaard met heftige gevoelens van
verdriet, gemis en verlangen naar de overledene. Toch wil je verder gaan.
Lees hier meer over de cursus.

WBTR en vrijwilligersverzekering
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Een bericht namens HLTsamen:
Zoals u wellicht heeft gehoord is per 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) aangenomen. Deze wet heeft gevolgen voor
clubbestuurders, de nieuwe wetgeving heeft echter geen invloed op de
dekking van de vrijwilligersverzekering. De gemeenten hebben een basisplus vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.

De wet is bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en
commissarissen goed te regelen. Vanaf 1 juli wijzigen de volgende punten:
•

Sportbestuurders worden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk;

•

Besturen moeten een aantal zaken goed regelen, zoals: stemrecht,
belet, toezicht en financieel bestuur en

•

clubs moeten afspraken statutair via de notaris laten vastleggen.

Als een bestuurder zich na 1 juli 2021 niet houdt aan de regels van de WBTR
en dit leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid, dan is er secundaire dekking
(vangnet) op het onderdeel bestuurdersaansprakelijkheid van de VNG
Vrijwilligersverzekering voor de vrijwillige bestuurder/toezichthouder. Doel
is, waar mogelijk, de vrijwilliger niet in de kou te laten staan. Voor een
toelichting, klik op deze link Vrijwilligers - Centraal Beheer

Bij “Veel gestelde vragen op een rij” vindt u bij het tabblad “Over
bestuurdersaansprakelijkheid” meer duidelijkheid over dit onderwerp.

Wij zijn voornemens, wanneer het gezien de corona-ontwikkelingen weer
mogelijk is, een informatiebijeenkomst te organiseren. Heeft u nog vragen
over dit bericht, mailt u dan naar: verzekeringen@hltsamen.nl.

Het beste idee van Lisse en Hillegom
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Heb jij een idee om jouw buurt nog gezelliger of socialer te maken?
Stuur je plan in en maak kans op een mooi geldbedrag om jouw idee te
realiseren!
Hier vind je het aanmeldingsformulier voor Lisse en hier voor Hillegom.
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