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Vrijwilliger bij Speel-o-theek ’t Gooi
Vrijwilliger worden bij de Speel-o-theek ’t Gooi?
• Vind jij het leuk om je in te zetten voor kinderen met een beperking?
• Vind je het leuk om met speelgoed om te gaan?
• Dan willen we je vragen om vrijwilliger te worden bij Speel-o-theek ’t Gooi.
• Met jouw hulp kunnen nog meer kinderen genieten van speelgoed dat bij ze past.
Wie kan vrijwilliger worden?
• Iedereen kan vrijwilliger worden.
• Een vriendelijke lach en een helpende hand zijn al meer dan genoeg.
• Ervaring met speelgoed en/of onze doelgroep is handig maar absoluut niet noodzakelijk.
• Enthousiasme en inzet, dat is belangrijk.
• Werk je of heb je gewerkt met de doelgroep, dan kan je meehelpen om specifieke hulpvragen van de
leners op te lossen.
• Samen maken we de Speel-o-theek tot een blijvend succes!
Wat doet een vrijwilliger?
• Op dit moment zijn we op zoek naar medewerkers in de uitleen. Dit doet een medewerker in de uitleen:
leners/ouders adviseren, registreren van inname en uitleen in de computer, meedenken over de
toekomst. Interesse? Stuur een E-mail.
• Voor een compleet overzicht van alle functies binnen de Speel-o-theek, kijk op de <informatiepagina>
van de website.
• Als je dat leuk vindt, kun je als vrijwilliger ook meedraaien in één of meerdere teams die we hebben:
Inkoop speelgoed, Inkoop facilitair, Activiteiten & evenementen, PR & communicatie, Computer-, weben applicatiebeheer.
Wat is de verwachte inzet?
• We hebben geen minimum en geen maximum. Om een indruk te krijgen:
• De inzet van de vrijwilligers bij de Speel-o-theek varieert van 4 uur per week tot 2 uur per drie weken.
Meer of minder kan altijd, in overleg met de coördinator.
Wat krijg je ervoor terug?
• Twinkelende ogen van een kind dat naar huis gaat met z’n nieuwe speelgoed.
• Een goed gevoel om kinderen (en hun ouders) een plek te geven waar ze graag terugkomen.
• Persoonlijke ontwikkeling.
• Een hecht team van reeds 25 vrijwilligers.
• Een gastvrije plek waarin je veel sociale contacten hebt.
Is er een training voor vrijwilligers?
• Als nieuwe vrijwilliger word je niet in het diepe gegooid. De ervaren vrijwilligers trainen de "nieuwe"
vrijwilligers.
• Daarnaast kun je deelnemen aan opleidingen om je taken als vrijwilliger nog beter uit te voeren.
Wist je dat …
• We hebben zo’n 1600 stuks speelgoed in ons beheer.
• We hebben 180 families, scholen en instellingen die speelgoed bij ons komen lenen.
• We vinden deskundigheidsbevordering van de vrijwilliger heel belangrijk.
• We organiseren lezingen door ervaringsdeskundigen voor leners en vrijwilligers.
• Je kunt meegaan naar speelgoedbeurzen.
• Ouders kunnen bij ons ‘hun verhaal’ doen.
• We hebben een leuk team van ruim 25 vrijwilligers en we gaan jaarlijks met elkaar uit eten.
• Alle vrijwilligers zijn tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verzekerd voor Ongevallen en
Wettelijke Aansprakelijkheid.
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