
ONDERSTEUN BIJ ACTIVITEITEN OP HET 
ALMEERDERSTRAND
Elke dag is een stranddag. Lente, zomer, herfst en winter, elk jaargetij heeft wat. Daarom organiseert Stad & Natuur 
jaarrond activiteiten, lessen en evenementen op het Almeerderstrand. Voor de activiteiten en evenementen in het 
weekend en vakanties zoeken we fitte vrijwilligers die willen helpen met het opzetten en afbouwen van de activiteiten 
(bijv partytenten) en ingezet kunnen worden voor hand- en spandiensten tijdens de activiteiten en evenementen. 
De activiteiten vinden veelal plaats op zaterdag- of zondagmiddag en in de zomervakantie ook doordeweeks. Denk aan 
een middag zandsculpturen maken, Beleef het strand Festival met verschillende activiteiten en een afsluiting met een 
heus Winterfeest. 

Wat ga jij doen als vrijwilliger op het Almeerderstrand
• Je helpt bij het op-/afbouwen van de activiteiten. 
• Je bent gastheer/vrouw en ontvangt bezoekers.
• Je biedt helpende handjes aan de organisatoren van het evenement. 

Wie ben je? 
• Je bent niet vies van wat til en sjouwwerk en steekt graag de handen uit de mouwen.
• Je bent regelmatig beschikbaar in de weekenden. 

Wat bieden wij je? 
Wij bieden je een prachtige plek in de Almeerse natuur waar je je vrijwillig kunt inzetten voor Almeerders die op 
laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het Almeerderstrand. Er zijn geen vaste dagen waarop je verwacht 
wordt, je kunt je eigen tijd via een roostersysteem indelen. Wel wordt er van je verwacht dat je in het jaar een aantal 
keer kunt helpen in het weekend. Je krijgt een vergoeding voor je vrijwillige inzet van €7,50 per dagdeel (4 uur). 

Je krijgt van ons een vrijwilligersovereenkomst waarin we de afspraken die we maken vastleggen. Je bent verzekerd 
tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerstaken. Jaarlijks organiseert Stad & Natuur een kerstborrel waar alle vrijwilligers 
uitgenodigd worden en ook in de zomer vindt er een bijeenkomst plaats met andere vrijwilligers. 

Heb jij bij het lezen van de vacature het idee dat dit op jouw lijf geschreven is? Mail dan nu naar sollicitatie@
stadennatuur.nl met een motivatie. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, waarin we 
kennismaken. Voor vrijwilligerswerk bij Stad & Natuur moet je een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen aanleveren. 

Meer informatie:
www.stadennatuur.nl
info@stadennatuur.nl
Tel. 036-547 5050
Kijk ook op onze facebookpagina;
www.facebook.com/stadennatuur

GEZOCHT:
HULP OPHET STRAND


