
Wervingsactie vrijwilligers Buurt- en Speeltuinvereniging
Anreperstraat en Omgeving
Zoals aangekondigd in het Nieuwsbulletin willen we graag weten van onze leden wie 
iets zou willen / kunnen doen voor onze vereniging. Dit formulier graag ingevuld 
deponeren in de brievenbus van de Zonnereep (Zonnedauwstraat 14). Bij voorbaat 
dank!!
Wij hebben gelukkig al een groot aantal mensen die zorgen dat veel activiteiten
kunnen plaatsvinden. Maar voor sommige activiteiten hebben we extra mensen
nodig of mensen die kunnen invallen. Wij zijn o.a. op zoek naar mensen die:
– Toezicht houden in de speeltuin
– Een speeltuincommissie willen vormen
– Achter de bar staan tijdens activiteiten
– Meehelpen opbouwen bij incidentele activiteiten
– Meehelpen opruimen bij incidentele activiteiten
– Toezicht houden bij activiteiten
– Foto’s wil maken bij activiteiten
– Stukjes wil schrijven over activiteiten
– De website bijhouden / Facebook bijhouden
– Nieuwsbulletins bezorgen
– Klussen (onderhoud uitvoeren) in de speeltuin/buurthuis
– Een activiteit organiseren
– De Grote Clubactie wil organiseren
– Bestuurslid wil worden
– Willen schoonmaken in de Zonnereep

Naam:______________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________
Postcode: ___________________________________________________________
Woonplaats: _________________________________________________________
telefoonnummer:______________________________________________________
E-mail adres:_________________________________________________________
Gezinslid 1:
Naam:______________________________________________________________
Ik ben: 

O deelnemer aan een activiteit
O bezoeker van de speeltuin
O vrijwilliger, ik doe namelijk al: _________________________________
O anders, namelijk:___________________________________________

Ik zou graag:_________________________________________________________
O Ik ben niet beschikbaar voor vrijwilligerswerk (geen tijd of andere reden)

Z.O.Z



Gezinslid 2:
Naam:______________________________________________________
Ik ben: 

O deelnemer aan een activiteit
O bezoeker van de speeltuin
O vrijwilliger, ik doe namelijk al: _________________________________
O anders, namelijk:___________________________________________

Ik zou graag:_________________________________________________________
O Ik ben niet beschikbaar voor vrijwilligerswerk (geen tijd of andere reden)

Gezinslid 3:
Naam:______________________________________________________________
Ik ben: 

O deelnemer aan een activiteit
O bezoeker van de speeltuin
O vrijwilliger, ik doe namelijk al: _________________________________
O anders, namelijk:___________________________________________

Ik zou graag:_________________________________________________________
O Ik ben niet beschikbaar voor vrijwilligerswerk (geen tijd of andere reden)

Gezinslid 4:
Naam:______________________________________________________________
Ik ben: 

O deelnemer aan een activiteit
O bezoeker van de speeltuin
O vrijwilliger, ik doe namelijk al: _________________________________
O anders, namelijk:___________________________________________

Ik zou graag:_________________________________________________________
O Ik ben niet beschikbaar voor vrijwilligerswerk (geen tijd of andere reden)

Suggesties, opmerkingen, aanmerkingen, ik wil iets organiseren:


