Vrijwilligers voor de werkgroep Kinderworkshops en kinderfeestjes (4 t/m 12 jaar)
Kinderen worden 1 x per maand op een woensdag- of zaterdagmiddag in het museum ontvangen
voor een korte uitleg over een schat uit het museum en gaan vervolgens onder begeleiding een
knutselwerk maken dat past bij het thema. Daarbij wordt een glaasje ranja geschonken.
Ook vinden er kinderworkshops plaats tijdens evenementen zoals de landelijke Museumkidsweek in
de herfstvakantie.
Daarnaast worden er op verzoek kinderfeestjes met een museaal tintje georganiseerd. De jarige mag
zelf het onderwerp van de kinderworkshop kiezen, we maken een speurtocht door het museum en
de creaties worden een week lang in het museum tentoongesteld. Deze worden ook op woensdagof zaterdagmiddag georganiseerd.
Vooral voor de begeleiding van de kinderfeestjes zoeken wij nieuwe vrijwilligers, die op afroep buiten
schooltijd beschikbaar zijn. Hiervoor werk je altijd onder leiding van een coördinator.
Wat we vragen
- Een enthousiaste en kindvriendelijke personen, die houden van knutselen.
- Tijdsbesteding van 4 uur per maand (op afspraak).
Wat wij bieden
- Een prettige samenwerking met de museumvrijwilligers en andere gebruikers van de
Cultuurfabriek.
- De mogelijkheid om (nog meer) ervaring op te doen met de begeleiding van
kinderactiviteiten. Training en deskundigheidsbevordering in overleg.
- Enkele keren per jaar wordt een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Ook worden alle
vrijwilligers standaard uitgenodigd bij openingen van tijdelijke exposities en lezingen om op
de hoogte te blijven van onze museale activiteiten en de andere vrijwilligers te ontmoeten.
- Via de gemeente is er een vrijwilligersverzekering die voorkomt dat de vrijwilliger financieel
schade lijdt door het verrichten van vrijwilligerswerk.
Interesse?
Wij bieden afwisselend werk met een leuke groep collega’s in een boeiende werkomgeving. Ben jij
iemand op wie wij kunnen rekenen op basis van het uitgangspunt afspraak is afspraak? Neem dan
contact op met onze voorzitter Theo van Hardeveld onder het telefoonnummer 06-43 13 47 93. Je
sollicitatie kun je sturen naar voorzitter@museumveenendaal.nl.

