
De Vrijwilligersraad 
zoekt nieuwe leden. 

Kom jij ons versterken?

Wat doet de Vrijwilligersraad ?

De Vrijwilligersraad organiseert diverse activiteiten, zoals de 
start- en slotavonden en de vrijwilligersavond. We verzorgen 
cursussen en hebben inspraak in cursussen die door Landschap Noord-Holland 
worden gegeven. We helpen ook bij de activiteiten die door de 
excursiewerkgroep worden georganiseerd. 

Tijdens de vergaderingen praten en brainstormen we over allerlei onderwerpen 
die van belang zijn voor vrijwilligers. Je kunt als lid zelf onderwerpen voorstellen 
om op de agenda te zetten, maar er komt ook input van buitenaf. Zo wordt de 
vergadering af en toe bijgewoond door een delegatie van Landschap Noord-
Holland of van het bestuur van Water, Land & Dijken.

Lid zijn van de Vrijwilligersraad is informatief, inspirerend en gezellig. Je bent 
overal bij betrokken en je weet als eerste wat er speelt. De Vrijwilligersraad 
vertegenwoordigt alle vrijwilligers van Water, Land & Dijken zo goed mogelijk. 

Samen van alle markten thuis
De leden van de Vrijwilligersraad hebben allemaal een andere achtergrond. 
Doordat iedereen zijn eigen talenten en kwaliteiten heeft, vullen we elkaar goed 
aan. De Vrijwilligersraad is erg actief, maar we doen het met z’n allen en het kost 
je daardoor niet te veel tijd. Je reiskosten worden vergoed en eens per jaar 
organiseren we een gezellig dagje uit met elkaar.

Wat vragen wij aan jou als lid van de Vrijwilligersraad?
•Je bent actief als vrijwilliger (beginnend of gevorderd) voor Water, Land & Dijken
•Je wilt graag de belangen van vrijwilligers behartigen
•Je bent 1 keer in de 6 weken beschikbaar om te vergaderen op maandagavond 
van 20:00 tot 22:00 in Purmerend (8 keer per jaar)
•Je kunt via e-mail communiceren

Verder beschik je over één of meer relevante talenten, zoals:
•Je streeft ernaar om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te verhogen
•Je vindt het leuk om samen activiteiten te bedenken en te organiseren
•Je weet waar vrijwilligers behoefte aan hebben.
• Je vindt het leuk om vrijwilligers iets te leren

Wil je meer weten of ben je enthousiast geworden om een keer aan
onze vergadertafel aan te schuiven, neem dan contact op met:
Marjolein van der Tol: 075-6310191 of marjoleinvandertol@online.nl



… het nuttig, 
nodig en 
leuk is!

…vrijwilligers 
aandacht verdienen

… wij betrokken 
worden, en direct 

weten wat er speelt

…het monitoren van 

bloemen en planten 
belangrijk is. 

… weidevogels 
actieve vrijwilligers 

nodig hebben

… het leuk is om 
samen activiteiten 

te organiseren

… we samen met boeren 
de plattelandsnatuur 

versterken

… wij meedenken en 
meepraten namens 

álle vrijwilligers

… er echt geluisterd 
wordt naar onze 

voorstellen

… wij jaarlijks 
een heel gezellig 

uitje hebben!

Marjolein, Theo, Henri, Elianne, Marieke en André

… wij elkaar 
inspireren en 

aanvullen

Wij zijn lid van de vrijwilligersraad omdat…


