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Bekijk hier wat De Boerhoorn je aan 

vrijwilligerswerk te bieden heeft! 

 

1. Eén of meerdere vrijwilligers bij beheer van De Boerhoorn 

• tijd: één of meerdere avonden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 

donderdagavond van 19:00 tot 23:00 uur 

• werkzaamheden: hulp in de keuken en bij de bar 

• vrijwilligersvergoeding: ja 

• werkkleding: ja 

• meer informatie bij medewerkers beheer, tel. 0528-217312 of 

beheer@deboerhoorn.nl 

2. Vrijwilliger voor sociaal eetpunt 

• tijd: één vrijdag in de maand van 13:00 tot 20:00 uur (van 13:00 tot 16:00 uur of 

16:30 tot 20:00 uur ook mogelijk) 

• werkzaamheden: assistentie in voorbereiding maaltijd, uitserveren en opruimen 

• gratis mee-eten 

• vrijwilligersvergoeding: ja 

• werkkleding: ja 

• meer informatie bij Chris Schreur, medewerker beheer, tel. 0528-217312 of 

beheer@deboerhoorn.nl 

 

3. Eén of meerdere vrijwilligers voor financiële administratie van De Boerhoorn 

• tijd: inschatting van 8 -12 uur per week uur, zelf in te delen 

• werkzaamheden: verzorgen van de boekhouding (via onlinepakket), de facturatie en 

het voorbeiden van rapportages en aangiften 

• locatie: thuis of in werkruimte van De Boerhoorn 

• vrijwilligersvergoeding: ja 

• meer informatie bij Machiel Jimmink, penningmeester, tel. 0523-649349 of 

penningmeester@deboerhoorn.nl 

 

4. Eén of meerdere vrijwilligers voor organisatie van activiteiten in De Boerhoorn 

• tijd: ongeveer 4 uur per maand, zelf in te delen, werkruimte beschikbaar 

• werkzaamheden: nieuwe activiteiten initiëren en organiseren 

• vrijwilligersvergoeding: ja 

• meer informatie bij Jan Slagter, voorzitter, tel. 06-22483071 of 

voorzitter@deboerhoorn.nl 
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5. Eén of meerdere vrijwilligers voor buitendienst De Boerhoorn 

• tijd: seizoensgebonden, in overleg tijd zelf in te delen 

• werkzaamheden: tuinonderhoud zoals snoeien, blad verwijderen etc. 

• vrijwilligersvergoeding: ja 

• materialen/gereedschappen beschikbaar 

 

6. Vrijwilliger voor bestuursfunctie De Boerhoorn 

• tijd: ongeveer 4 uur per 2 weken; 1 keer per maand vergadering 

• werkzaamheden: invulling beleid rondom zelfstandig functioneren van 

ontmoetingscentrum De Boerhoorn 

• affiniteit met personele zaken 

• aanspreekpunt voor medewerkers beheer 

• meer informatie bij Jan Slagter, voorzitter, tel. 06-22483071 of 

voorzitter@deboerhoorn.nl 

 

7. Vrijwilliger voor bestuursfunctie/secretaris De Boerhoorn 

• tijd: ongeveer 4 uur per 2 weken; 1 keer per maand vergadering 

• werkzaamheden: notuleren, uitnodigingen, nieuwsbrieven e.a. in- en uitgaande post 

behandelen en verzorgen, naast invulling beleid rondom zelfstandig functioneren 

van ontmoetingscentrum De Boerhoorn 

• meer informatie bij Jan Slagter, voorzitter, tel. 06-22483071 of 

voorzitter@deboerhoorn.nl 


