
 

 

 

Vrijwilligersnieuws augustus 2018 

 
Ookal is het volop zomer(vakantie), tóch een nieuwsbrief met vooral oproepjes voor o.a. 2 
leuke (relatief) nieuwe taken voor vrijwilligers en meer informatie over de vrijwilligersdag 29 
september! 

 
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
 

 
Webcare – nieuwe vrijwilligers gezocht! 
Als vrijwilliger voor webcare draag je bij aan onze missie door op informele en verrassende te  
reageren op alle berichten die CliniClowns ontvangt op Twitter, Facebook, LinkedIn en 
Instagram via het monitoringsprogramma.  
 
Per 1 oktober a.s. gaan we het huidige team uitbreiden en  zoeken we vrijwilligers die aan dit 
leuke en enthousiaste team willen deelnemen! Wij zoeken op dit moment: 

 1 vrijwilliger die eens in de 2 weken beschikbaar is op de zaterdag  en 

 1 vrijwilliger die vaste achtervang wil zijn voor die gevallen wanneer een teamlid uitvalt. 
  
Er wordt op 5 september in Amersfoort een training georganiseerd waarbij je alles krijgt 
uitgelegd! Lees de volledige taakomschrijving hier. Heb je interesse of vragen? Laat het ons 
weten via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 

  
 

Happy Call – start nieuw bel team! 
Na het succesvol afronden van de eerste pilot, starten we in oktober met het vervolg van het 
bellen van onze trouwe donateurs. We zoeken nog 4 enthousiaste vrijwilligers die het team 
komen versterken en onze donateurs telefonisch willen bedanken voor hun structurele steun.  

https://www.cliniclowns.nl/files/Taakomschrijving_vrijwilliger_voor_webcare.pdf
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl


 

 

 

Vind je het leuk om een persoonlijk gesprek aan te gaan met onze achterban, dan is deze leuke 
activiteit geschikt voor jou. Onze achterban bestaat uit grotendeels structurele donateurs die 
elke maand een mooie bijdrage geven.  Het doel is behoud van donateurs door middel van een 
persoonlijk bedankje voor hun trouwe steun. Dit willen wij realiseren door jou naar deze 
doelgroep te laten bellen. Meld je nu aan via vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 
We starten vanaf 1 oktober en half september zal de training van deze activiteit plaatsvinden 
hier op kantoor in Amersfoort (datum in overleg). Kijk op de website voor vrijwilligers voor de 
volledige taakomschrijving. 
 

 
50+ beurs Utrecht – 18 t/m 22 september  
Voor de 50+ beurs zijn we in principe rond met een enthousiaste groep vrijwilligers, leuk!! 
We zoeken nog wel een aantal vrijwilligers die op de reservelijst willen komen, voor het geval 
er iemand onverhoopt uitvalt. 
Lijkt het je leuk om 1 van deze dagen een paar uur (tussen 09.30-17.30h) te komen helpen met 
het uitdelen van Toet sleutelhangers en het verkopen van onze mooie beeldjes? Dan horen we 
het graag via vrijwilligers@cliniclowns.nl. Ook dan graag aangeven welke dag/dagdeel je 
reserve zou willen staan. 
 
 

Donateuravond 20 september 
20 september staat ons CliniClowns ‘huis’ weer open voor trouwe donateurs, en geven we ze 
een kijkje in de keuken van CliniClowns! 
 
We zoeken voor deze avond nog 2 vrijwilligers om te helpen met e.e.a klaarzetten, groepjes 
meenemen van de ene naar de andere ruimte en nog 1 vrijwilliger voor het geven van een 
voorlichting/quiz. Lijkt het je leuk om een keer mee te maken? We horen het graag via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 

 
 

 
 

mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/relaties
https://www.cliniclowns.nl/files/Taakomschrijving_Happy_call_juli_2018.pdf
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl


 

 

 

29 SEPTEMBER – VRIJWILLIGERS-TRAININGSDAG  
 

“Alleen loop je sneller, maar samen loop je verder” 
 
Zoals eerder al aangekondigd: 29 september nodigen we jullie allemaal weer uit hier in 
Amersfoort: de dag dat je zult ontdekken wat je nog meer kunt…..! Deze dag is voor iedereen 
ongeacht de taak die je doet of gaat doen. 
Het uitgangspunt voor de dag is dat iedere vrijwilliger een ambassadeur is van het werk van 
CliniClowns. Daarom vinden we dat iedere vrijwilliger moet beschikken over alle relevante 
informatie van en over CliniClowns om op die manier zelf op je eigen manier te kunnen 
vertellen over ons werk in je eigen omgeving en/of als voorlichter.  

 

 
 
Programma en aan-/afmelden 
We starten de dag om 10.00h en sluiten om 16.30h af. Het is een vol maar heel leuk en 
verrassend programma! Deze dag wil je niet missen en wij willen jou niet missen dus 

meld je via dit deze website aan! Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, wil je dan 

ook het formulier invullen? Bedankt en tot dan! 
 

 

OVERIGE 
 
Naambadge voor vrijwilligers 
Vorig jaar hebben we voor alle vrijwilligers een nieuwe naambadge gemaakt en uitgereikt 
tijdens de vrijwilligersdag. Heb je onverhoopt nog geen nieuwe naambadge? Laat het ons 
weten, dan krijg je deze alsnog! Mail dan even naar vrijwilligers@cliniclowns.nl 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/helpen/vrijwilliger-worden/overzicht/aanmelden-vrijwilligers-trainingsdag
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl


 

 

 

In de media 
Vanuit de redactie In de buurt – Utrecht kregen we de vraag of we mee wilden werken aan 
hun rubriek ‘Utrechter van de Week’. Hiervoor interviewen ze een Utrechter die iets 
moois/leuks doet voor de stad of op een 
andere manier bijzonder is. Ze wilden hiervoor 
heel graag een Utrechtse CliniClown 
interviewen; en dat is Desiree (clown Pop) 
geworden. Met als resultaat een mooi en 
persoonlijk verhaal! 

Het artikel is online gepubliceerd en mogelijk 
gaat het ook nog mee in de papieren edities 
van het Utrechts Nieuwsblad bijv. Je kan het 

artikel hier lezen. 

 
VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
 
De volgende nieuwsbrief zal half september verschijnen. Nog een fijne zomer(vakantie) en 
zonnige groet!  

 

https://indebuurt.nl/utrecht/utrechter-van-de-week/de-utrechtse-desiree-is-cliniclown-je-bouwt-echt-iets-op-met-kinderen~65128/

