Fietsmaatjes Gelderse Vallei
Duofietsen – plezier voor twee!

Wij breiden uit naar Ede en zoeken twee

Vrijwillig coördinatoren Fietsmaatjes Ede
Fietsmaatjes Gelderse Vallei is een jaar geleden begonnen in Bennekom met het aanbieden
van fietstochtjes aan mensen die nog graag willen fietsen, maar dat zelfstandig niet meer
kunnen. Het is een groot succes! Dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland kan
Fietsmaatjes verder uitbreiden naar Ede en Wageningen.
Fietsmaatjes koppelt vrijwilligers aan deelnemers. Bijvoorbeeld ouderen die niet meer
zelfstandig durven fietsen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een
beperkt gezichtsvermogen of met (beginnende) dementie. Onze missie is verschillende
generaties in de samenleving te binden, actief in beweging te brengen door samen te fietsen
en daarmee ook gezelligheid te bieden en een sociale impact te creëren. Onze kernwaarden
zijn: verbinden, betrokken, persoonlijk, authentiek, in beweging, impact.

~ vrijwilligers zijn onmisbaar voor Fietsmaatjes Gelderse Vallei ~

Om de activiteiten in Ede vorm te geven zijn wij allereerst op zoek naar twee:

Coördinatoren Fietsmaatjes Ede
Wat houdt het in?
•
•
•
•
•

Actief meedenken en verder ontwikkelen van Fietsmaatjes Ede;
Helpen opzetten van een team van vrijwilligers in Ede;
Het werven en voeren van kennismakingsgesprekken met
vrijwilligers en deelnemers;
Het koppelen van deelnemers en vrijwilligers;
Aanspreekpunt en vraagbaak voor vrijwilligers en deelnemers.
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Wat vragen we?
•
•
•
•
•
•

Je vindt het leuk om contacten te leggen en contacten tussen
anderen tot stand te brengen;
Je vervult met plezier een spilfunctie en kunt overzicht houden;
Je kunt je goed inleven in anderen;
Je bent redelijk handig met de computer;
Je bent circa 4 uur per week beschikbaar (in opstartfase 4-8 uur);
Je past in het huidige team van coördinatoren.

Wat bieden we?
•
•
•
•

Een uitdagende, zelfstandige functie;
Ondersteuning van actieve bestuursleden en samenwerking met ervaren coördinatoren
Bennekom;
Praktische ondersteuning door online planningssysteem;
Een nieuw, energiek en enthousiast netwerk.

Aanmelden of meer informatie?
Wil je meer informatie bel met Sebastiaan van Dijk (06) 29 09 04 89. Heb je interesse mail
dan naar bennekom@fietsmaatjesgeldersevallei.nl. Graag ontvangen we je reactie vóór 1
mei aanstaande.
Meer informatie over Fietsmaatjes Ede vind je op ede.fietsmaatjesgeldersevallei.nl.
Vrijwilligers en deelnemers kunnen zich ook aanmelden via deze website.

