Vrijwilligersverkiezingen 2020 Stichtse Vecht
Genomineerden Vrijwilligersprijs individueel
Jan Verstraten
De heer Verstraten werkt 12 jaar als vrijwilliger facilitaire ondersteuning voor de 4 locaties van
Welzijn Stichtse Vecht. Zijn speerpunten daarbij zijn veiligheid, techniek en nu vooral Corona. Hij leidt
vele zaken in goede banen en is voor iedereen een vraagbaak en heeft altijd een luisterend oor.
Hanny van Hemert
Mevrouw van Hemert is presentator bij RTV Stichtse Vecht en daarnaast ook vrijwilliger bij het
Vechtstreekmuseum. Met haar programma 'grijs van haar en jong van geest' weet ze actualiteiten
van sociale en maatschappelijke waarde op de kaart te zetten. Zij is ver op leeftijd en taalt er niet om
om vele podcasts te maken en uitzendingen met minimale middelen en maximaal enthousiasme.
Arnoud Spork
De heer Spork is bijna 80 jaar en werkt als vrijwilliger in de functie van hoofd facilitaire zaken in het
Vechtstreekmuseum. Hij is verantwoordelijk voor de gebouw- en technische installaties en technisch
beheer van het softwareprogramma van het museum. Daarnaast begeleidt hij vele andere
vrijwilligers. Hij is ook vele jaren actief geweest bij kerkgemeenschap van de Dorpskerk.

Genomineerden Vrijwilligersprijs vrijwilligersgroep
Vier Maatschappelijke stagiaires
Vier 15-jarige jongeren die tijdens Corona in actie zijn gekomen om mee te helpen om met bezoekers
van de dagbesteding te gaan wandelen of spelletjes te doen waardoor de mantelzorgers even
konden ademhalen.
Klusgroep Ad Kerste en Martin van Weely
De klusgroep verricht ontzettend veel kluswerk en ook schoonmaakwerk. O.a. de ontmoetingsruimte
opgeknapt en de buitengevel van de molen schoon gespoten. Ad Kerste werkt er zeker 10 jaar en
Martin circa 8 jaar.
Vrijwilligers Kinderboerderij Otterspoor weekendbeheerder
Alle 43 de vrijwilligers zijn druk met het om beurten draaien van de weekenddiensten, het verzorgen
van de dieren, verkoop van consumpties, bijdrage leveren aan het Oranje comité, bijdrage leveren
aan vrienden van het wijkpark en overige klussen in en rondom de kinderboerderij.
Team maaltijdservice Welzijn Stichtse Vecht
Het team van 22 vrijwilligers bezorgen maaltijden aan huis. Voor de bewoners was het in deze
coronatijd een uitkomst dat zij gebruik konden maken van de maaltijdservice aan huis zodat ze zelf
niet persé de onveiligheid hoefden te ervaren door naar buiten te gaan.

