
 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger – Activiteitencommissie Connect 

 

Vind jij het belangrijk dat in De Schouw van alles te doen is? En wil je graag meedenken over het 

organiseren van allerlei activiteiten die aansluiten bij de verschillende doelgroepen in Lopik? Dan zijn 

we voor ons prachtige dorpshuis op zoek naar jou! 

 

Dorpshuis De Schouw is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor Lopik–dorp en omgeving. We 

proberen in samenwerking met gebruikers zoals Karmac Bibliotheek zo vaak mogelijk open te zijn, 

zodat iedereen binnen kan lopen voor een praatje, een bakje koffie of thee, of om wat te lezen. En 

om wat te doen: want we proberen om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren op gebied van 

cultuur, recreatie en maatschappelijke ondersteuning voor allerlei doelgroepen en alle 

leeftijdscategorieën. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar verschillende vrijwilligers. 

 

Je taken als lid van de commissie Connect bestaan uit het aandragen en uitwerken van ideeën, 

inventief meedenken, samenwerken met de bedrijfsleider van De Schouw en met maatschappelijke 

organisaties in Lopik. Door jouw inzet als vrijwilliger zorg je er voor dat de Lopikse samenleving een 

stukje mooier wordt. 

 

Wat vragen wij van je? 

 

 Een open oog voor wensen in de samenleving. 

 Creativiteit 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal en sociale vaardigheden. 

 Een energieke inzet. 

 Je kunt in goed teamverband werken. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

 

 Een inwerkperiode en begeleiding. 

 Overleg met collega vrijwilligers. 

 Jaarlijks wordt er speciaal voor de vrijwilligers een gezellige BBQ georganiseerd. 

 Wanneer je iets te vieren hebt en je kiest De Schouw hiervoor uit als jouw feestlocatie, dan 

kom je als vrijwilliger in aanmerking voor een aantrekkelijke kortingsregeling. 

 Als vrijwilliger ben je van harte welkom op de jaarlijkse kerstborrel en ontvang je een 

kerstattentie. 

 De Schouw heeft voor de vrijwilligers, ongeacht leeftijd, een collectieve 

ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. 

  


