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Vrijwilliger Lobke

'Soms is voor mij iets een kleine moeite, maar heeft 

het een grote betekenis voor de ander. Hier bedoel 

ik mee dat het voor mij soms een middag helpen is 

waardoor de ander een dag geen zorgen heeft.’

Vrijwilliger Fedde

‘Graag wil ik maatschappelijk betrokken blijven en zo 

een bijdrage leveren aan die mensen die hulp nodig 

hebben.’

Meer weten?

Neem dan contact op met Leonoor of Aïsha. 

ViP De Wolden is op werkdagen telefonisch 

bereikbaar. Of kijk voor meer informatie op onze 

website www.vipdewolden.nl en hou onze 

FB-pagina in de gaten.
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Vrijwilligers
gevonden!

Vrijwilligers 
aan
het woord

ViP De Wolden is een onderdeel van Welzijn De Wolden



Vrijwilligerswerk in De Wolden

Voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen én 

voor organisaties die vrijwilligers zoeken, is er 

ViP De Wolden. 

ViP staat voor Vrijwilligers informatie Punt.

Je kunt bij ons niet alleen terecht met vragen 

rondom vrijwilligerswerk, maar wij bemiddelen ook 

tussen vrijwilligers en organisaties.

We kunnen je onder andere helpen met:

• vragen over de collectieve vrijwilligersverzekering

• werving van vrijwilligers

• het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst

• verantwoordelijkheden, rechten en plichten 

omtrent vrijwilligerswerk

• deskundigheidsbevordering

• statushouders en vrijwilligerswerk

Vacaturebank

Wil je weten welke vacatures er op dit moment zijn? 

Of wil je een vacature plaatsen? Kijk dan in onze 

vacaturebank op www.vipdewolden.nl

Vrijwilliger zijn… Iets voor mij?

Heb je tijd over en wil je die zinvol besteden? Heb 

je langere tijd geen betaalde baan gehad of wil je 

maatschappelijk betrokken zijn? Dan is vrijwilligers-

werk misschien iets voor jou. We helpen je bij het 

vinden van een passende vacature..

Wat wij doen voor organisaties

Wij helpen onder andere met het zoeken naar 

vrijwilligers, bij het opstellen van wervende vacatures, 

contracten en algemene voorwaarden. 

Fondsenwerving

Jouw organisatie heeft een goed plan. Maar helaas 

is er geen geld om het uit te voeren. Dan kan 

fondsenwerving uitkomst bieden. Maar bij welk 

fonds maakt je aanvraag kans? En aan welke voor-

waarden moet de aanvraag voldoen? ViP De Wolden 

helpt je graag bij het opstellen van een aanvraag en 

het zoeken naar een fonds. Liever zelf (eerst) een 

fonds zoeken? In het Fondsenboek en op de 

Fondsendisk staan alle fondsen van Nederland. 

Zowel het boek als de disk kun je kosteloos bij ons 

lenen.
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