zoekt vrijwilligers
mensen die het leuk vinden zich samen met anderen
in te zetten voor duurzaamheid

Je bent goed op de computer en wil daar nog beter in worden, je wil je schrijftalent ontwikkelen, je
neemt graag de leiding van een project, je houdt ervan iets op te zetten met kinderen of jongeren…
Of je vindt het leuk om te helpen als er extra handjes nodig zijn, bijvoorbeeld bij het ophangen van
posters of als gastheer of gastvrouw bij een van onze Duurzaamheidscafé’s.
Wil je je verder verdiepen in duurzaamheid, dan biedt Duurzaam Drimmelen jou de mogelijkheid om
je kennis met meer mensen te delen. En maak je voordat je er erg in hebt deel uit van een
kennisnetwerk dat onmisbaar is om de energietransitie ook in onze gemeente te laten slagen.
Duurzaam Drimmelen is in ontwikkeling en dat biedt veel mogelijkheden. Hieronder een paar
voorbeelden. Maar (bijna) alles is bespreekbaar.
Wat vind je leuk, wat kan je goed en/of wil je Vacature
graag leren?
Kennis en vaardigheden
• omgaan met de computer incl. het bijwerken
van de website
• kennis van de sociale media en de
ontwikkelingen daarin

Webredacteur
• versterkt de communicatiegroep
• houdt de website actueel
• verzorgt samen met de communicatiegroep
de publiciteit over Duurzaam Drimmelen, in
het bijzonder via de website en de social
media

Als persoon
• je werkt graag samen
• je hebt ideeën voor een nieuwe aanpak van
communicatie
• je bent nieuwsgierig en leergierig.

Tijdsbeslag
Dat hangt af van de tijd die je hebt en of je het
alleen doet of samen met iemand anders.
Informatie
• Carla Burger
• Machteld van de Vijver

Extra
• de mogelijkheid om je schijftalent te
ontwikkelen
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Bij voorkeur
• thuis in de gemeente Drimmelen
• gemotiveerd voor duurzaamheid

Vrijwilligerscoördinator
• houdt overzicht van vrijwilligers bij
• onderhoudt de contacten met de vrijwilligers
• werft nieuwe vrijwilligers

Als persoon
• je houdt van het omgaan met mensen
• je durft mensen aan te spreken
• mensen kunnen op jou rekenen
• je voelt je goed als “spin in het web”

Tijdsbeslag
Bijvoorbeeld gemiddeld een dagdeel per week
Informatie
• Carla Burger

Bij voorkeur
• in het bezit van een digitale camera

Fotograaf
• maakt na of bij ieder 4-D café of evenement
waarbij Duurzaam Drimmelen betrokken is
een of meer foto’s
• stuurt deze door naar de communicatiegroep

Als persoon
• je wilt steeds beter worden als fotograaf
• je vindt het leuk als jouw foto’s gepubliceerd
worden

Tijdsbeslag
Wisselend, gemiddeld enkele uren per maand

Extra
• de mogelijkheid om aan projecten mee te
werken of fotoprojecten op te zetten

Informatie
• Carla Burger
• Machteld van de Vijver

Heb je belangstelling om het team vrijwilligers van Duurzaam Drimmelen te versterken en/of ken je
iemand die dat misschien zou willen? Wij beantwoorden je vragen graag!
•
•

Carla Burger, penningmeester Duurzaam Drimmelen en lid Communicatiegroep:
carla.burger@duurzaamdrimmelen.nl, tel. 076-5323150.
Machteld van de Vijver, bestuurslid Duurzaam Drimmelen en lid Communicatiegroep:
m.vande.vijver@ziggo.nl, tel. 06-13706457
Samen werken aan duurzaamheid
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