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Hoe is de situatie momenteel bij onze Stichting?
Waar worden onze vrijwilligers ingezet?
Hoe willen wij een juist aantal bereiken?
Hoe kunt u ons hierbij helpen?

Deze nieuwsbrief gaat in zijn geheel over het belang van werven van vrijwilligers. 
1.
2.
3.
4.

1. Hoe is de situatie momenteel bij onze Stichting?
Het bestuur van de Stichting is sinds eind 2019 niet meer voltallig. Naast de penningmeester
en de secretaris ontbreekt er een voorzitter. Deze taak wordt ad interim ingevuld door de
secretaris. Met als gevolg dat de secretaris dubbele taken heeft. 
Tevens zijn we eind 2019 gestart met het 5 - jarig project ‘Van doneren naar investeren’. U
kunt hierover lezen op onze website, met name bij het onderdeel de nieuwsberichten. Het
bestuur, vooral de secretaris, is intensief betrokken bij het project. Tevens is een
projectmedewerker aangetrokken op projectbasis, namelijk voor 15 werkdagen per jaar. Het
bestuur werkt uiteraard op vrijwillige basis.  

Al langere tijd is het bestuur op zoek naar uitbreiding en wel van het bestuur en tevens
vrijwilligers die projecten gaan begeleiden. Iedere nieuwsbrief worden hier opmerkingen
over gemaakt en tevens staat er een vast bericht op de website en toch melden zich geen
geïnteresseerden. 

Zie ook de vacature die nu als een van de eerste berichten vermeld staat bij het nieuws op
de website. Het secretariaat is gevestigd in Sittard en vergaderen zou prettig zijn te kunnen
doen vanuit deze omgeving. Toch zijn we van mening dat online op dit moment ook veel
mogelijk is. Een online meeting houden wij momenteel ook regelmatig met India. Dus zou
het ook mogelijk moeten zijn als er zich geïnteresseerden aanmelden buiten de regio van het
secretariaat. 
Wilt u er nog eens over nadenken? 
Bent u misschien de persoon die een taak in het bestuur kan oppakken of misschien een
project zou kunnen begeleiden? De vacature op de website gaat in op wat wij inhoudelijk van
u vragen. 

2. Waar worden onze vrijwilligers ingezet?
De voorzitter krijgt een belangrijke taak binnen het bestuur. Bestuurlijke ervaring zou zeker
een voordeel kunnen zijn om met deze taak aan de slag te gaan. Tevens willen wij ruim
aandacht besteden aan de ideeën en wensen die de geïnteresseerde zelf heeft.
Mogelijkheden bekijken of hier ruim aandacht aan gegeven kan worden. 
De vrijwilligers voor projecten gaan inderdaad projecten begeleiden zoals helpen bij de
uitvoering van projecten met Wilde Ganzen of mee stages begeleiden van internationale hbo
studenten. Er is altijd een docent die hier de eindverantwoordelijkheid heeft. De projecten
van Wilde Ganzen worden uitgevoerd op eindverantwoordelijkheid van onze
projectmedewerker. 
Zie ook de vacature op de website voor uw eventuele tijdsinvestering die gevraagd wordt.
Begeleiden geeft ook veel voldoening!
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3. Hoe willen wij een juist aantal vrijwilligers bereiken?
Het is de meest lastige vraag: hoe vrijwilligers te bereiken? Vooral ook jongeren, mede omdat
het digitale tijdperk veel kennis en vaardigheden vraagt om snel te kunnen handelen. 
Wij proberen om via het landelijke netwerk Linkedin en hier een eigen pagina te
onderhouden, deze groep te bereiken. Helaas hebben we hier nog niet voldoende resultaat.
Heb u suggesties hoe wij wel meer bereik en dus ook resultaat kunnen krijgen dan staan wij
hier echt voor open.

4. Hoe kunt u ons hierbij helpen? 
Via het contactformulier op onze website kunt u ons adviseren en indien nodig ook
consulteren. 

www.ssckerkpad.nl

Wij wensen u mooie feestdagen 2022 en veel groeten van het bestuur van de Stichting
Sociaal Centrum Kerkpad, 

Sam Broens, penningmeester en  Thea Verstappen, secretaris. 


