SPEELTUINVERENIGING PHILIPPSDORP

VRIJWILLIGER WORDEN
Speeltuinwerk is vrijwilligerswerk. Tienduizenden vaders, moeders maar ook buurtbewoners
Zetten zich regelmatig in voor hun vereniging. Toch is dat nog niet genoeg. Veel
speeltuinverenigingen hebben behoefte aan nieuwe medewerkers. Mensen die helpen bij het
beheer en onderhoud van de speeltuin, een creatieve middag organiseren of de website
bijhouden.

Twijfel je nog?
Sta dan eens stil bij de volgende argumenten:
Vrijwilligerswerk kost inspanning, maar levert ontspanning op. Je ontmoet veel mensen en
de sfeer blijft vaak informeel.
Vrijwilligers doen veel nuttige ervaringen op. Wat veel mensen missen in hun dagelijks
werk vinden ze soms wel in het vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan creativiteit en
ontspanning.
Werklozen, gepensioneerden, arbeidsongeschikten en huisvrouwen doen niet meer mee
in het arbeidsproces. Dankzij het vrijwilligerswerk blijf je maatschappelijk actief.
Vrijwilligers zijn de motor achter het speeltuinwerk. Zij beheren de ruimte die kinderen
nodig hebben. Spelen is voor hen niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor hun
ontwikkeling. Vrijwilligers in het speeltuinwerk leveren dus een positieve bijdrage aan de
ontwikkeling van onze kinderen en de samenleving.
De gezinsleden van onze vrijwilligers hebben gratis toegang tot de speeltuin.
Wilt u als vrijwilliger een EHBO cursus volgen, deze organiseren we bij voldoende
deelnemers gratis voor onze vrijwilligers.
Een trouwe vrijwilliger mag als tegenprestatie ook zelf gebruik maken van onze
accommodatie.
Denk niet meteen aan een veeleisende bestuursfunctie. Onze speeltuin heeft ook behoefte
aan mensen die toezicht houden, in de keuken helpen of een paar uurtjes helpen met gras
maaien, schilderen of andere onderhoudswerkzaamheden. En misschien vind je het wel leuk
om een extra activiteit mee te organiseren.
Al onze vrijwilligers beschikken over een recente V.O.G.
Een VOG kan i.s.m. de speeltuin worden aangevraagd en is kosteloos voor de vrijwilligers.

Ben je al zeker van jezelf?
Ben je er al zeker van praat dan even met ons verder of bel met de speeltuin
coördinator.
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