
Het 
Vrijwilligersplatform 
van Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten

  
   Vrijwilligers zetten  

de punt op de i! 

 

Belangstelling? 
Wilt u meer weten of meedoen?


Neem dan contact op met Het Vrijwilligersplatform 
Heerde, Wapenveld, Veessen, Vochten                     
via: vpheerde@gmail.com  


Deelnemers zijn o.a.: 

Deelnemers zijn o.a.: 
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NLDOET 
de grootste 

vrĳwilligersactie  
van Nederland 

vrĳdag & zaterdag  
in maart 

NLdoet zet 
vrĳwilligerswerk in de 
spotlights en nodigt 
iedereen uit om een 
dagje de handen uit 

de mouwen te 
steken. Doe je mee?

Het Vrijwilligersplatform voor 
alle vrijwilligers in de 
gemeente Heerde  
Het Vrijwilligersplatform Heerde, Wapenveld, Veessen, 
Vochten is een platform van organisaties die met 
vrijwilligers werken. Ook de gemeente Heerde doet mee. 


Het Vrijwilligersplatform nodigt u en alle organisaties die 
met vrijwilligers werken uit om deel te nemen!

Wat doet het 
Vrijwilligersplatform?  
Het Vrijwilligersplatform wil inwoners in de gemeente 
Heerde stimuleren om vrijwilligerswerk te doen!


Deelnemers aan het Vrijwilligersplatform inspireren en 
informeren elkaar over hun organisatie en werkwijze. 


Ze ondersteunen elkaar bij nieuwe vrijwilligersinitiatieven 
en versterken elkaar in wat ze voor inwoners en de 
fysieke omgeving kunnen betekenen. 


Hoe werkt het 
Vrijwilligersplatform?  
Het Vrijwilligersplatform werkt met een binnencirkel en 
een buitencirkel. 


De binnencirkel is een stuurgroep, die bestaat uit 
organisaties die 4 keer per jaar de vergaderingen 
bijwonen. De binnencirkel bestaat zoveel mogelijk uit 
actieve vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties die met vrijwilligers werken. 


De buitencirkel bestaat uit organisaties met vrijwilligers 
die op de hoogte willen blijven. Ook zij kunnen actief een 
bijdrage leveren door bijvoorbeeld activiteiten te 
organiseren.

NATIONALE 
VRĲWILLIGERSDAG 

7 december 

een dag waarop 
landelĳk alle 

vrĳwilligers in het 
zonnetje worden 
gezet, ook in de 

gemeente Heerde! 

Jaarlijks vrijwilligersavond 
voor alle vrijwilligers in de 
gemeente Heerde   
Het Vrijwilligersplatform organiseert jaarlijks de 
Vrijwilligersavond. Een ontspannen avond voor alle 
vrijwilligers in de gemeente Heerde!


Neemt u uw collega-vrijwilligers mee?


Tijdens deze avond wordt ook de gemeentelijke 
Vrijwilligersprijs en de Pluim uitgereikt. De Pluim is een 
aanmoedigingsprijs voor jonge vrijwilligers! 


Kent u iemand die een Vrijwilligersprijs of Pluim 
verdient? Mail dan naar gemeente@heerde.nl       
onder vermelding van: Vrijwilligersprijs/Pluim. 
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