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Beste vrijwilliger, 

 

Betreft:   deelname HSV Juliana-Elsloo  aan Stichting Volontario 

Recentelijk hebben wij als bestuur van HSV Juliana-Elsloo uitleg gekregen over Volontario, een nieuw 

waarderingsinitiatief voor vrijwilligers in de gemeente Stein. Volontario wil binnen onze gemeente een 

‘maatschappelijk  netwerk’ zijn voor vrijwilligers, verenigingen, stichtingen en lokale bedrijven.   

 

Wij willen ook jou graag de kans bieden om aan Volontario deel te nemen om  zo tijdens een eindejaarsevent  

een beloning naar  keuze voor jouw  vrijwilligerswerk te verkrijgen.  

 

Volontario werkt als volgt 

1. Vrijwilligers melden zich aan en registreren hun uren op www.volontario.nl 

2. Verenigingen en stichtingen keuren de uren van  hun vrijwilligers goed 

3. Lokale bedrijven worden benaderd voor een maatschappelijke bijdrage  

4. Aan het eind van 2016 ontvangt elke vrijwilliger een VOLO-cheque voor de gewerkte uren 

5. Deze VOLO-cheque kan  tijdens een eindejaarsmarkt ingewisseld worden bij lokale ondernemers of 

    ten goede komen van een  goed doel van HSV Juliana-Elsloo.  

 

Doe jij mee? Graag! 

Meld je nu als vrijwilliger aan op  www.volontario.nl. Wij keuren jouw aanmelding als vrijwilliger goed op 

volontario.nl en vanaf dat moment kun je de uren registreren die je als vrijwilliger voor HSV Juliana-Elsloo hebt 

gedraaid. 

 

  

 

Als je je meteen ook aanmeldt voor de nieuwsbrief van Volontario word  je maandelijks op de hoogte gehouden 

van  het nieuws over deelnemende verenigingen en bedrijven binnen onze gemeente.  

Aanspreekpunten / contactpersonen voor Volontario binnen HSV Juliana-Elsloo zijn Thei D'Elfant en  

Nick Husson. 

Thei D'Elfant is beheerder van de urenregistratie Tel: +31 (06) 36548941         E-mail: tdelfant@me.com 

 

De activiteiten van Volontario zijn ook te volgen via www.facebook.com/stichtingvolontario. 
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Wij hopen op je deelname! 

 

Het bestuur 


