VRIJWILLIGERS
GEVRAAGD

Pluspunt Zandvoort heeft hart voor Zandvoort
Vrijwilligers zijn voor ons van groot belang! Veel onderdelen
van de organisatie zouden niet kunnen functioneren zonder
vrijwilligers. Bij ons zijn veel werkplekken waar u in een
goede sfeer prettig kan werken en waar u wordt uitgenodigd
om mee te denken.
Het vrijwilligerswerk is voor iedereen toegankelijk, ongeacht
leeftijd, opleiding en achtergrond.
Eigenlijk is er voor ieder wat wils.
Denkt u er over om eventueel vrijwilligerswerk te gaan doen?
Schroom niet en maak kennis met onze organisatie en de
mogelijkheden die geboden worden.
In goed overleg bekijken we wat u interesseert en wat voor u
het meest geschikt is.

Vrijwilligerswerk
• is leuk
• is leerzaam
• is mensen ontmoeten
• is contacten leggen
• geeft een goed gevoel
• daar helpt u anderen mee
• staat prima op uw CV

Voorbeelden van mogelijk vrijwilligerswerk:
• Herstel het Samen
• Gastheer/gastvrouw bij maaltijden
• Samen wandelen, boodschappen doen, kleine klusjes
opknappen in en rond het huis
• hulp bieden bij het invullen van (belasting-)formulieren
• samen met kinderen knutselen, koken, lezen, op stap
en/of op vakantie gaan
• Balie medewerker: aannemen van de telefoon,
doorverwijzen, koppelen van vrijwilliger aan een cliënt
• Belbuschauffeur/ particulier vervoer naar o.a.
ziekenhuis
• PR-medewerker: meedenken en creëren van flyers,
posters en PowerPoint.

Hoeveel tijd kost het?
De tijd …? U bepaalt zelf hoeveel tijd u aan vrijwilligerswerk
wilt besteden. Dit kan variëren van een uurtje tot meerdere
dagdelen per week. Ook een kortdurende, afgebakende klus
is mogelijk.

Wat kunt u van ons verwachten?
▪ samen met u zoeken we naar passend vrijwilligerswerk
▪ u wordt opgenomen in een enthousiaste groep
vrijwilligers
▪ er is mogelijkheid tot scholing
▪ waardering

▪ u kunt altijd terecht bij een van de beroepskrachten als
u vragen heeft of ondersteuning wil
▪ tijdens uw ‘werk’ bent u verzekerd
▪ uw onkosten worden vergoed
▪ jaarlijks worden voor de vrijwilligers enkele gezellige
bijeenkomsten georganiseerd.

Vrijwilligerswerk en uitkering
Van de miljoenen vrijwilligers die in Nederland actief zijn,
heeft een deel een sociale uitkering. Vrijwilligerswerk doen
met een uitkering kan heel goed, als maar bepaalde regels in
acht genomen worden. Als u een uitkering heeft en
vrijwilligerswerk wil doen, is het verstandig hiernaar te
informeren bij uw uitkerende instantie.
Op de website www.vip-zandvoort.nl staan de actuele
vacatures voor vrijwilligerswerk.
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