TUINDORP ZOEKT VRIJWILLIGERS:
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU !!
Ja, het is zover, we hebben echt dringend nieuwe vrijwilligers nodig in de Speeltuin.
We vragen iedereen dan ook dringend om zich in te gaan zetten voor de Speeltuin.
Noodzakelijk en dankbaar werk, maar vooral ook gewoon erg leuk om te doen.
En het is wel nodig; als er geen nieuwe vrijwilligers bijkomen dan gaan we het als
Speeltuin niet redden in de toekomst.
Hoe werkt het?
Simpel! Als dit je aanspreekt, reageer dan via info@speeltuin-tuindorp.nl
We nodigen je vervolgens uit voor een kort gesprek. Het bestuur is jouw aanspreekpunt.
Wat krijg je?
Dankbare kinderen, een leuke tijd, nuttig werk. Van de vereniging krijg je eens per 2 jaar een
feestavond aangeboden. Ook krijg je een vrijwilligersovereenkomst waar onze afspraken in staan
beschreven. Dat moet, want anders ben je niet goed verzekerd.
Wat moet je doen?
We vragen drie dingen van je: een VOG (een verklaring omtrent gedrag, waarvan wij de kosten
betalen), een ondertekende verklaring “in veilige handen” en een ondertekende
vrijwilligersovereenkomst. En voldoende tijd, inzet en plezier natuurlijk.
TIP: misschien is het leuk om je niet alleen aan te melden, maar samen met een paar
anderen uit de wijk of buurt, of bekenden. Je hoeft geen lid te zijn van de Speeltuin om toch
vrijwilliger te worden.
Want het is hoog tijd: Vaders en Moeders: kom in actie voor de Speeltuin!

WIJ ZOEKEN:
TOEZICHTHOUDERS (m/v)
(Aantal: 5-8 personen)
Wat vragen we?
De toezichthouder is verantwoordelijk voor de dagelijkse veiligheid van de bezoekers/kinderen van de
speeltuin. De toezichthouder dient zich continue door de speeltuin te bewegen om de kinderen in het
gareel te houden. Het is niet de bedoeling dat de toezichthouder zich als een politieagent gedraagt,
maar op een correcte manier de kinderen wijst op hun gedragingen. De toezichthouder is geen oppas
en is als zodanig niet verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. Bij ernstige misdragingen kan
de toezichthouder een bezoeker/kind de toegang tot de speeltuin ontzeggen. Hiervan wordt direct
melding gemaakt bij de speeltuinbeheerder. De toezichthouder dient zich representatief te gedragen in
de speeltuin. De toezichthouder is per slot van rekening het visitekaartje van de vereniging. Je werkt
soms alleen, meestal met twee toezichthouders en op drukke dagen met drie. De toezichthouder
rapporteert aan de speeltuinbeheerder.
Hoeveel vragen we?
Het seizoen loopt van half maart tot en met de herfstvakantie. Er is toezicht nodig op dinsdag t/m
vrijdag dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en in de grote
vakantie ook op maandag. In de ochtend meestal 1 persoon, ’s middags meestal 2 of 3. Je bent
minimaal één dag per week beschikbaar voor dit werk, om je een richtlijn te geven, maar je kan vrij
intekenen.

