Aanmelden
Je kunt je aanmelden door het versturen van een e-mail naar:
info@speelotheekpinoccio.nl. Heb je nog vragen of spreek je ons
liever persoonlijk bel dan naar 06 508 911 51 (tijdens openingstijden).
Of kom gezellig langs om te kijken wat je van de Speelotheek vindt.
Je vindt ons in de Bibliotheek van Nijkerk.

Vrijwilligerswerk? Gewoon doen!

Vrijwilligers gezocht!
Openingstijden
Maandagmorgen
Woensdagmorgen
Woensdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagavond

09.30 uur tot 11.30 uur
09.30 uur tot 11.30 uur
14.30 uur tot 16.30 uur
14.30 uur tot 16.30 uur
18.30 uur tot 20.00 uur

Adres
Frieswijkstraat 99
E info@speelotheekpinoccio.nl
T 06 508 911 51 (tijdens openingstijden)
www.speelotheekpinoccio.nl

@SOTPinoccio.
Like ons op Facebook

Bij Speelotheek Pinoccio zijn we altijd op zoek
naar versterking. Wilt u zich graag inzetten
voor een ander en er zelf ook iets van leren?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Vergadering
Klantvriendelijk

gratis abonnement inname speelgoed

PR kinderen leden administratie

Pinoccio enthousiast team

helpen

controleren

nieuwsbrieven leuke vrijetijdsbesteding adviseren

reserveren van speelgoed inkopen speelgoed
Speelotheek social media vrijwilliger bestuur

Op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Zoals zoveel instellingen draait Speelotheek Pinoccio volledig op vrijwilligers.
Zonder Vrijwilligers zou Nijkerk geen Speelotheek hebben. Bij Speelotheek
Pinoccio werken maar liefst 25 vrijwilligers. Ieder met zijn of haar eigen
werkzaamheden. Er zijn werkzaamheden op het gebied van uitleen,
administratie, speelgoedcommissie, bestuur, PR en redactie. Voor al deze
werkzaamheden hebben wij vrijwilligers nodig. Iedereen kan en mag ons
helpen. Je hoeft geen lid van de Speelotheek te zijn om vrijwilliger bij
ons te worden.
Waarom zou je vrijwilligers werk doen?
- Je wilt op een leuke manier een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij
- Het geeft je de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
- Je leert nieuwe mensen kennen
- Je doet ervaring op
- Je kunt iets voor een ander betekenen
- Je kunt je talenten benutten
- Je krijgt waardering
- Werken bij een enthousiast team
- Gratis abonnement speelotheek
Omdat er verschillende soorten werkzaamheden zijn in de Speelotheek, zijn we op
zoek naar vrijwilligers voor verschillende disciplines. Wil je vrijwilligerswerk doen,
zorg er dan voor dat het bij jouw persoonlijkheid en talenten past. Speelotheek
Pinoccio is opzoek naar vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden:
1. Vrijwilligers gezocht voor in de Speelotheek
Heb jij een klantvriendelijke houding en vind je het leuk om met kinderen om te
gaan. En ben je minimaal 1 dagdeel (2,5 uur) per 14 dagen beschikbaar? Dan ben
jij de aangewezen persoon om ons team in de Speelotheek te komen versterken.
De werkzaamheden bestaan uit:
- Inlichtingen geven aan nieuwe leden/belangstellenden
- Het innemen en uitlenen van speelgoed
- Het controleren van speelgoed
- Het reserveren van speelgoed

2. Vrijwilligers gezocht voor Speelgoedcommissie
Houd jij van uitzoeken, ben je handig met de computer en gemiddeld 4-6 uur
per maand beschikbaar? Dan is de speelgoedcommissie misschien iets voor jou.
De werkzaamheden van de speelgoedcommissie bestaan uit:
- Het bijhouden van de speelgoedcatalogussen
- Het inkopen van speelgoed
- Contacten onderhouden met leveranciers
- Het invoeren van speelgoed in de computer
- Foto’s maken van het speelgoed
- Vervangen/bestellen van onderdelen
- Het repareren of laten repareren van speelgoed
3. Vrijwilligers gezocht voor de Redactie/PR
Ben jij geïnteresseerd in PR en promotie en heb je creatieve ideeën om de
Speelotheek meer bekendheid te geven, meld je dan nu aan!
De werkzaamheden voor de PR en Promotie bestaan uit:
- Het bijwerken van onze publiciteitsmappen
- Het maken van nieuwsbrieven (5 maal per jaar)
- Up-to-date houden van onze website
- Maken van posters, folders en ander PR materiaal
- Publiciteit rond de speelotheek verzorgen
- Verzorgen van de Social media rondom de Speelotheek
4. Vrijwilligers gezocht voor het bestuur
Wij komen graag in contact met mensen die het bestuur willen assisteren,
deeltaken op zich willen nemen en op termijn zitting wil nemen in het bestuur.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de volgende functies:
- Penningmeester
- Voorzitter

Vrijwilligers

Vrijwilligers

