
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligersdag 2014: Nomineer een vrijwilliger! 
 
Nog even en het is weer zover. Op zaterdag 13 december organiseert Venzo, het 

verbindingsplatform voor vrijwilligerswerk in Amsterdam Zuidoost, de jaarlijkse 

vrijwilligersdag. Het evenement zal plaats vinden in Cultural Business Center 

NoLIMIT. 

 

Tijdens dit jaarlijkse event vol feest, huldigingen, hapjes en drankjes, entertainment 

en vermaak, worden de vrijwilligers van Zuidoost in het zonnetje gezet en bedankt 

voor hun inzet namens de gemeente Amsterdam Zuidoost.  

 

De huldigingen die worden gedaan zijn voor de prijs van vrijwilliger van het jaar. 

Deze prijs wordt uitgereikt binnen 9 verschillende sectoren. Deze sectoren zijn: 

• Onderwijs & educatie                   

• Sociaal cultureel werk       

• Zorg & hulpverlening        

• Wijk, buurt & bewonerszaken                  

• Belangenbehartiging & emancipatie        

• Religie & levensbeschouwing       

• Sport & recreatie 

• Kunst & cultuur 

• Verkeer & veiligheid 

 

De winnaars van deze prijzen worden gekozen aan de hand van nominaties, 

afkomstig van organisaties en bewoners uit Amsterdam Zuidoost. De nominaties 

worden door Venzo verzameld en uiteindelijk wordt er door een onafhankelijk 

panel per sector een winnaar geselecteerd. Bij het selecteren van een winnaar wordt 

er o.a. gekeken naar, hoe vaak een persoon genomineerd is, wat de reden voor 

nominatie is, hoe lang en hoe vaak het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd en wat 

het effect is van de vrijwillige inzet.  

 

Wilt u ook een vrijwilliger nomineren binnen een van deze sectoren? Dat kan! Stuur 

dan de volgende gegevens naar Venzo: 

• de NAW en contactgegevens van de vrijwilligers die u nomineert 

• de sector waarin de vrijwilliger werkzaam is 

• de organisatie waarvoor de vrijwilligers werkzaam is 

• hoe lang en hoe vaak de vrijwilligers werkzaam is voor de organisatie 

• de reden waarom deze vrijwilliger de vrijwilliger van het jaar zou moeten 

worden 

 

U nominaties kunt u tot en met 30 november 2014 sturen naar 

a.mensah@venzo.co.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Venzo 


