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Activiteiten 

Cursus Boetseren 
Start 31 augustus 
Iedere woensdag van 
10:00 – 12:00 uur
Houdt u van gezelligheid en op 
een ontspannen manier creatief 
bezig zijn? Er zijn nog een aantal 
plekken vrij! Aanmelden kan via 
cursusbureau@meerwaarde.nl / 
023 – 569 88 61
Locatie: ’t Rietland, Badhoevedorp
Kosten: 63 euro (15 lessen)

Wijkfeest Bornholm 
18 september 
11: 00 – 17:00 uur
Verschillende activiteiten voor 
jong en oud: de Paardentram,  
muziek, artiesten en de jaarlijkse 
rommelmarkt. 
Zin in een touwtrekwedstrijd 
tussen straten? Een team mag 
bestaan uit 8 personen. Geef je 
straat (in Bornholm) op via 
operations@wijkraadbornholm.nl 
Aanmelden voor de rommel-
markt? Mail 
secretaris@wijkraadbornholm.nl
Ook MeerWaarde is aanwezig. 
Wij hopen je te zien!

Kijk voor alle activiteiten 
en cursussen op 
www.meerwaarde.nl

Uitgelicht
Inloopspreekuur
VrijwilligersCentrale
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk 
of zoek je voor jouw organisatie een 
geschikte vrijwilliger? Heb je het online 
platform Haarlemmermeer voor Elkaar 
bekeken, maar wil je samen met onze 
bemiddelingsconsulent kijken naar wat 
bij jou past of wat wij kunnen betekenen? 
Ons inloopspreekuur is iedere werkdag 
van 10:00 - 12:30 uur. Loop binnen of 
maak een afspraak via 023 - 56 89 870
info@haarlemmermeervoorelkaar.nl

Word coördinator of 
vrijwilliger bij ons 
Thuisadministratie-team!

Functie vrijwillige coördinator 
Thuisadministratie
Wij zoeken twee coördinatoren die een team van 10 vrijwil-
ligers ondersteunen en begeleiden en de voortgang van de 
hulp aan cliënten bijhouden. Als coördinator richt je je op 
het verbinden, verbeteren en in stand houden van de lijn 
tussen vrijwilligers en MeerWaarde. 
Je hebt minimaal een opleiding op MBO4 niveau, be-
schikt over praktische kennis van fi nanciële administratie 
aangevuld met kennis op het gebied van fi scale en sociale 
wetgeving. Daarnaast heb je ervaring met Excel, Word en 
Outlook.

Enthousiaste vrijwilligers 
Thuisadministratie
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons Thuisadmi-
nistratie-team komen versterken voor minimaal 4 uur in de 
week. Omdat je onze cliënten thuis bezoekt, ben je fl exibel 
in je werktijden. Je wordt begeleid door een team van coör-
dinatoren en krijgt trainingen.

Aarzel niet en meld je aan als 
coördinator of vrijwilliger!
Jij kunt het verschil maken door mensen in een problema-
tische situatie of periode, net dat zetje te geven zodat ze 
weer vooruit kunnen. Stuur een mail naar 
marisca.jones@meerwaarde.nl.

“Onze vindbaarheid 
& zichtbaarheid 

begint bij een 
duidelijke en 

overzichtelijke 
website

”
Gezocht vrijwilligers

Ouder en Kind Inloop
Voor onze OKI in Bornholm 
zoeken wij vrijwilligers. Vindt u het 
leuk om met peuters te werken? 
Wilt u graag ouders helpen bij 
opvoedvragen? Mail naar 
hanny.visser@meerwaarde.nl of 
bel 06 - 44 32 95 15. De OKI in 
Bornholm is elke vrijdagochtend 
(m.u.v. schoolvakanties) van 
09:30 tot 11.00 uur in Wijkcentrum 
T’ Kattegat, Skagerrak 328, 
2133 DX Hoofddorp.

Heb je kennis van (thuis)administratie en af-
fi niteit met sociale wet- en regelgeving? Wil 
je dit delen? Dan zijn wij op zoek naar jou! De 
Thuisadministratie Haarlemmermeer richt 

zich op mensen die om verschillende redenen het over-
zicht van hun administratie kwijt zijn. Als coördinator/
vrijwilliger help je mensen op weg hun administratie weer 
op orde, effi ciënt en inzichtelijk, te krijgen. 

Workshop 
Ken je kwaliteiten 
Datum: woensdag 14 september
Tijd: 19:00 - 21:30 uur 
Waar: Pier K Hoofddorp Vergader- 
etalage A0.06

Bijeenkomst over
Eenzaamheid 
Datum: dinsdag 20 september
Tijd: 19:00 - 21:30 uur 
Waar: Pier K Hoofddorp Auditorium 
A0.28
 

Tweedaagse training 
Vrijwilligers Coördinatie
Data: woensdag 5 en 12 oktober
Tijd: 09:30 - 12:00 uur  
Waar: Pier K Hoofddorp Vergader-
etalage A0.06

Tweedaagse training 
Vrijwilligers Coördinatie
Data: dinsdag 27 sep en 4 oktober 
Tijd: 09:30 tot 12:00 uur  
Waar: Aalsmeer

Tweedaagse training 
Vergaderen en besturen
Data: dinsdag 25 okt en 1 november 
Tijd: 19:00 - 21.30 uur
Waar: Pier K Hoofddorp Vergader-
etalage A0.07 

Bijeenkomst 
Grensoverschrijdend 
gedrag
Datum: donderdag 27 oktober
Tijd: 19:30 - 21:00 uur
Waar: volgt z.s.m.

Tweedaagse training 
Grenzen Stellen
Data: donderdag 3 en 10 november 
Tijd: 19:00 – 21:30 uur
Waar: Pier K Hoofddorp Auditorium 
A0.28 

Tweedaagse workshop 
Publiciteit
Data: dinsdag 8 nov en 15  november
Tijd: 19:00 – 21:30 uur
Waar: Pier K Hoofddorp Vergader-
etalage A0.06

Bijeenkomst 
Ouderenmishandeling
Datum: woensdag 16 november
Tijd: 19:00 – 21:30 uur
Waar: Pier K Hoofddorp Vergader-
etalage A0.06

Workshop 
Gesprekstechnieken
Datum: maandag 28 november
Tijd: 19:00 – 21:30 uur
Waar: Pier K Hoofddorp Vergader-
etalage A0.06

Vacatures
Projectleider VrijwilligersCentrale 
Haarlemmermeer, 24 uur. 
Sluitingsdatum: 22 augustus.
Meer info? Kijk op www.
meerwaarde.nl Solliciteren? 
solliciteren@meerwaarde.nl

Najaarsprogramma 
VrijwilligersAcademie 2016

We zijn te vinden op vele plek-
ken in Haarlemmermeer: 
in buurthuizen, wijkcentra, 
tijdens evenementen en 

activiteiten en op het hoofdkantoor aan de 
Dokter Van Dorstenstraat 1 in Hoofddorp 
en onze twee PlusPunten in de gemeen-
te. Maar alles wat we doen, komt samen 
op één plek: onze vernieuwde site maakt 
inzichtelijk wat MeerWaarde voor u kan 
betekenen. Laagdrempelig, toegankelijk, 
bereikbaar en uitnodigend. Neem eens een 
kijkje op www.meerwaarde.nl

Meer informatie of aanmelden?  Bezoek www.vchaarlemmermeer.nl/
vrijwilligers-academie of mail vrijwilligersacademie@meerwaarde.nl 

Neem eens een kijkje op 
onze nieuwe website!

Renata Fideli, 
algemeen directeur


