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Verslag inventarisatie najaar 2022 
 
De gemeente Aa en Hunze en het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) wilden na twee jaar corona graag 
weten hoe het met organisaties gaat op het gebied van vrijwilligers. Daarom hebben zij een 
inventarisatie onder organisaties gehouden om te horen welke vragen er leven en welke behoefte er 
bij organisaties is. Aan de hand van de antwoorden worden activiteiten georganiseerd die 
organisaties verder kunnen helpen. Hieronder een verslag van de binnen gekomen reacties. 
 
Aantal reacties 30 
 
 
Variatie in organisaties is als volgt: 
 

Aantal Sector  

15 Sport 

2 Kunst en Cultuur 

5 Zorg en Welzijn  

4 Belangen organisatie  

1 Taal organisatie  

1 Natuur en milieu  

1 Vervoer  

1 Dorpshuis 

 
 
Organisaties komen uit volgende dorpen: 
 

1 Anderen 

1 Annerveenschekanaal  

1 Balloo 

1 Eext 

1 Eexterveen 

1 Eexterzandvoort 

5 Gasselte  

3 Gnv 

8 Gieten 

2 Grolloo 

1 Nooitgedacht  

3 Rolde 

2 Schipborg  
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Wat voor "soort" vrijwilliger zoekt uw organisatie? Denk bijvoorbeeld aan 'handige' vrijwilligers, 
administratieve vrijwilligers, vrijwilligers die activiteiten begeleiden, vrijwilligers voor vervoer.  
(Hier waren meerdere antwoorden mogelijk) 
 

7 Bestuursleden / kaderleden 

3 Kantinediensten 

5 Vrijwilligers voor uitvoering activiteiten  

1 Hand en spandiensten  

12 Handige en klusvrijwilligers voor diverse werkzaamheden zoals onderhoud gebouw, 
(ijs)baan en veld  

2 Boerderijwerkzaamheden, verzorging dieren en tuinwerkzaamheden  

1 Voor project onderdelen  

1 Enthousiaste vrijwilligers  

1 Onderhoud website  

1 Geven rondleidingen  

1 Begeleiding teams  

2 Vrijwilligers die kunnen organiseren  

1 Vrijwilligers voor het afzetten van bochten bij wielerwedstrijden  

3 Veiligheid zoals toezichthouders zwembad, verkeersregelaars en eerste hulp  
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2 Vrijwilligers om vrijwilligers te werven  

1 Regelen praktische zaken  

1 Vrijwilligers om in commissie te gaan  

1 Administratie  

1 Schoonmaak  

1 Inzamelen papier  

1 Vrijwilligers die zich iets langer willen binden om trainingen te kunnen geven  

1 Wedstrijdcommissie  

 
Wat mag hij/ zij doen? (Graag zo concreet mogelijk)  27 antwoorden 

 Besturen 

 Vertellen over de geschiedenis van Harry Muskee en zijn Cuby and the Blizzards, als 
aanvulling op het potcast systeem 

 klussen/onderhoud aan kantine 

 Vrijwilligers voor onderhoud van het sportpark, kantinemedewerkers, teambegeleiders en 
trainers. 

 Commissie werkzaamheden iom bestuur 

 Organiseren van culturele activiteiten in Rolde binnen bestuursfunctie o.a. secretaris 

 In de paardengroep is het noodzakelijk dat de vrijwilliger kennis heeft van paarden en hun 
verzorging. De vrijwilliger mag dan de begeleider van de dagbesteding assisteren bij het 
werken met de paarden met deelnemers van de zorgboerderij. Voor alle vrijwilligersfuncties is 
het van belang dat de vrijwilliger instructies/aanwijzingen/adviezen van de begeleiders 
opvolgt. Afhankelijk van kennis, ervaring en klik met deelnemers werken vrijwilligers mee op 
de boerderij. 

 Toezichthouden bij het zwembad op de zwemmers, flyers rondbrengen op scholen, 
materialen uitzoeken. 

 vrijwilligers werven voor nieuwe activiteiten of 2) evenementenhulpverlening 

 Deze vrijwilligers organiseren, regelen praktische zaken, helpen bij het uitvoeren van de 
activiteit 

 secretaris bijstaan 

 Assisteren / verkeerregelen bij evenementen 

 Promoten van de Drentse taol 

 hulp bij kleine klussen 

 Meedenken en helpen biodiversiteitsplan maken 

 Buitenkant dorpshuis schoonmaak/veld: grasmaaien, klein onderhoud en reparaties 
veldinventaris. Sproeien aanplant. /papierinzameling, (voldoende vrijwilligers)  

 Onderhoud plein, dorpshuis, speelterrein etc. 

 het bestuur helpen met uitvoeren van bekendheid van de club 

 zie boven 

 onderhoudsklussen, mentoren nieuwe leden Marshalls wedstrijdleiders 

 tzt helpen verbouwen kleedkamers, onderhoud terrein en gebouw, opzetten en uitvoeren van 
activiteit 

 n.v.t. 

 Kantine dienst draaien, sponsorcommissie, technische commissie. 

 Trainerscursus volgen en lesgeven aan leden 

 baanonderhoud/ bardienst draaien/ penningmeester 

 Kantinediensten draaien, lijnen sportvelden kalken 

 kantinedienst op zaterdag en of zondag 
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Heeft u verder nog punten die u ons mee wilt geven over vrijwilligerswerk?   13 antwoorden 
 

6 x nee 

Koester de vrijwilligers die inzetbaar zijn. Informatie en reden waarom een vrijwilliger niet meer 

inzetbaar is. Nu en dan telefonisch contact is heel belangrijk, zo kom je ook te weten hoe het privé 

gaat. Stuur bij een langer ziektepatroon bijvoorbeeld een bloemetje (opkikkertje). Vrijwilligers 

worden en zijn gemotiveerd als ze het gevoel hebben dat zij bij de organisatie horen en er een 

belangrijk deel van uitmaken. 

Het is niet te doen om buiten onze club om vrijwilligers te zoeken. 

Het gaat bij onze vereniging nadrukkelijk niet om hand en spandiensten, maar bestuurlijke taken. 

Fijn dat er aandacht voor is! 

Onze kleine club met mensen motiveren, en bestuur optimaliseren 

Excuus voor late verzending. Ik ontvang regelmatig geen schakel en heb over de enquête via via 

gehoord. 
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Het vinden van vrijwilligers per project gaat meestal wel. Vooral bestuursfuncties invullen en dan 

vooral secretariaat en penningmeesterschap vereist tegenwoordig wel enige kennis en ervaring. 

Deze functies zijn vaak moeilijk in te vullen. De meeste mensen schrikken terug voor de 

verantwoordelijkheid en het vele werk. Het uitbesteden aan professionals is financieel meestal 

geen haalbare kaart. Behalve als er een financiële ondersteuning voor zou komen. De “kas” 

controle wordt nu meestal ook niet door professionals gedaan. Deze geven de penningmeester 

wel dêcharge, maar meestal meer op het gevoel, dan op kennis van zaken. En meestal gaat het 

ook wel goed, bij kleine verenigingen zal er niet gauw een probleem ontstaan, maar als een 

vereniging meerdere activiteiten ontplooit en daarnaast nog een Dorpshuis exploiteert, dan kan je 

dat niet meer aan iedere goedwillende vrijwilliger overlaten, daarvoor is het te complex 

geworden. De oplossing is een financiële ondersteuning, zodat er professionals kunnen worden 

ingehuurd om een deel van de werkzaamheden uit te besteden. Dat kan per Vereniging/Stichting 

die verantwoording moet afleggen aan de Gemeente worden bekeken.  

 

Einde  


