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Welzijn Teylingen
Contactpersoon:
Telefoonnummer:

Elisabeth Nijman
0252-231805

E-mailadres:

info@welzijnteylingen.nl

Over deze organisatie:
Welzijn Teylingen is een brede welzijnsorganisatie voor volwassenen.
Als welzijnsorganisatie willen wij dat inwoners van Teylingen ondersteund worden om hun Welzijn zoveel mogelijk
te verbeteren. Wij geloven in positieve gezondheid. Hiermee bedoelen wij ‘het vermogen van mensen om met de
fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
Onze vrijwilligers zijn belangrijke krachten om ons werk mogelijk te maken. En het geeft ook de vrijwilliger plezier
en het gevoel dat je ertoe doet.

Vacature: Gastvrouw of gastheer voor Buurtkamers
Naam organisatie

Welzijn Teylingen

Vacaturenummer

1

Plaatsingsdatum

26-07-2021

Omschrijving

In de dorpen Sassenheim, Voorhout en Warmond zijn sinds een aantal
jaren buurtkamers. Het zijn gezellige locaties waar buurtbewoners samen
komen. Soms alleen voor een kop koffie en ontmoeting en soms ook voor
aansluitende activiteiten, zoals een spelletje of een wandelclub. Iedere
Buurtkamer is daardoor anders. De bezoekers bepalen met elkaar het
programma. Zo is iedere Buurtkamer anders.
De Buurtkamer is een door vrijwilligers geleide ontmoetingsactiviteit van
Welzijn Teylingen. De gastheren/vrouwen verzorgen de ontvangst en
hebben oog en een luisterend oor voor de bezoekers. Buurtbewoners
kunnen elkaar beter leren kennen en gezamenlijk activiteiten ondernemen.
Daardoor ontstaan er onderlinge aandacht en begrip.
Als vrijwillige gastheer/vrouw werk je samen in een team, je doet het met
elkaar. Door een groeiend aantal bezoekers zijn wij op verschillende
locaties op zoek naar uitbreiding van deze teams.

Eenmalig / structureel
Categorie(ën)

Wat biedt organisatie de vrijwilliger?

Meer informatie is te verkrijgen bij Elisabeth Nijman via
e.nijman@welzijnteylingen.nl of bel 0252 231805
Structureel
begeleiden van activiteiten , beheer en onderhoud / toezicht, creatief,
gastvrouw / gastheer / horecawerkzaamheden, informatie, organiseren /
coördineren
- een gezellige groep mensen
- goede ondersteuning door de vrijwilligerscoördinator
- zelfstandige invulling in samenwerking met de

Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk? Bel of mail ons: 0252-231805 of info@welzijnteylingen.nl

Vacature

Overige onkostenvergoeding

collega-gastvrouwen/-heren
In overleg

Is een VOG nodig?

Ja, vergoed door de organisatie

Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk? Bel of mail ons: 0252-231805 of info@welzijnteylingen.nl
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