
WIE KRIJGT DE VRIJWILLIGERSPRIJS van 2018? 
Zandvoort en vrijwilligerswerk, kunnen niet zonder elkaar! Door hun inzet kan er zoveel meer in ons dorp 
gebeuren.  
 
Met deze verkiezing vergelijken we vanavond appels en peren  
Vaak zo met verkiezingen. We zijn trots op alle vrijwilligers en hun organisaties.  
Elke vrijwilliger, elke organisatie in Zandvoort verdient immers een prijs. 
 
D.m.v.  deze verkiezing zeggen we niet: wie is de beste, maar vragen we extra aandacht voor het 
vrijwilligerswerk. We zetten een aantal organisaties speciaal in het zonnetje en laten zien wat ze doen. 
 
PROCEDURE VAN DE VERKIEZING 
Jury bestaat uit Joke Bais en Maaike Koper.  
 
BEWONERS DRAGEN ORGANISATIES AAN VOOR NOMINATIES.  
Uit voordrachten van bewoners kiest jury genomineerden. 
Criteria gaan o.m. zichtbaar werken met vrijwilligers.  
Er kan een professionele organisatie achter zitten maar het gaat om  
de onbezoldigde, vrijwillige inzet van de mensen die het uitvoeren.  
Ook o.b.v. hoe vaak deze organisaties zijn aangedragen. En de onderbouwing ervoor is. 
 
Dit jaar zijn er 3 vrijwilligersorganisaties definitief genomineerd.  
De Diaconie | Speelgoedvijver de lachende kikker | Het Rode Kruis van Zandvoort. 
Dan stemming. Via facebook en krant. En jurygesprekken.  
 
JURY GESPREKKEN 
De jury avond is een van de leukste avonden van het jaar.  Op Sinterklaasavond na.   
Kijkje in de keuken. Kans om te weten wat het inhoudt. Meer dan je denkt. Jury leert veel van de gesprekken. 
 
Naast wat doen ze gaat het ook over THEMA vh JAAR Elk jaar kiest jury ander thema.  
Dit  jaar: vrijwilligerswerk: ONBETAALBAAR GELUKKIG 
Vrijwilligerswerk doe je om anderen te helpen. Bijdragen aan welzijn en geluk.  Dat is onbetaalbaar. Maar 
vrijwilligers worden ook gelukkig van vrijwilligers werk. Helpen, nuttig zijn. Ertoe doen. Erbij horen. Ook 
vrijwilligerswerk, ook  onbetaalbaar.  
 
PRIJSUITREIKING  
DRIE PRIJZEN te verdelen. PUBLIEKS prijs. VIP Wisseltrofee prijs en de JURY prijs.  
Vorig jaar heeft de organisatie gezorgd dat er ook een geldprijs beschikbaar wordt gesteld waarmee voor de 
vrijwilligers naar eigen invulling iets gedaan kan worden. . 
Voordat Wethouder Bluijs deze uitreikt lees ik in willekeurige volgorde het juryrapport voor.  

JURY RAPPORT in willekeurige volgorde 
 
De Diaconie, 
 
Ze zijn verbonden met Zandvoort via allerlei verschillende wegen en kanalen. Ze hebben een hart voor hen die 
het moeilijk hebben. Opvallend is dat ze geen oordeel hebben over de mensen die hulp nodig hebben. Een 
enkele keer worden ze bedonderd, maar dat houdt ze echt niet tegen om door te gaan. 
 
De vrijwilligers van de diaconie voeren achter de schermen hun belangrijke werk uit. Treden niet op de voorgrond 
maar zijn voor vele  Zandvoortse  bewoners onmisbaar.  Praktisch gaan ze aan de slag. Zo ontstond het opzetten 
van de voedselbank. En in samenwerking met allerlei partijen zoals het  sociaal wijkteam. Ze zitten in de 
haarvaten van de samenleving en weten wat er speelt.  Wie  heeft hard iets extra’s nodig? Hun vrijwilligers 
leggen huisbezoeken af en brengen het langs. 
 
Ze pakken aan wat er op hun pad komt. Soms doneren mensen fietsen: laatst nog, een oud mevrouw die meer 
wilde fietsen maar een hele mooi nieuwe fiets had gewonnen, ze doneerde deze aan de diaconie en daar kenden 
ze nog een tienermeisje die een fiets heel hard kon gebruiken. Tranen van geluk. Daar doen ze het voor. 
 
De een heeft een paar gouden handen en klust bij mensen die het zelf niet kunnen en ook niet kunnen betalen, 
de ander rijdt door het dorp met tassen boodschappen omdat er mensen zijn mensen die niet naar de 
voedselbank kunnen maar ook niet kunnen rondkomen. 
 
Opvallend is hun bescheidenheid, ze vinden het eigenlijk allemaal doodnormaal. We zijn er om elkaar te helpen, 
nietwaar? 
  



Speelgoedvijver de Lachende kikker 
Slechts 3 vrijwilligers  telt deze stichting maar door hun passie en inzet behalen ze prachtige resultaten. Het 
belangrijkste dat voor hun geldt is een lach op het gezicht van ieders kind. 
Ze zijn er het hele jaar druk mee in de weer.  
 
Speelgoed voor kinderen, daar gaat het hen om. Een kind dat opgroeit waar weinig financiële  armslag is kan 
trakteren op school , krijgt een verjaardagstaart en cadeautjes.  Ze verzamelen, halen het op, sorteren en delen 
uit.  Ze zijn een stichting en werken samen met winkels, de diaconie, het sociaal wijkteam , CJG en het mama-
café. Oud, vies of kapot speelgoed past niet bij hen, ook kinderen die niets hebben willen speelgoed wat heel is. 
Ze komen alles ophalen. Behalve knuffels, daar zijn ze mee gestopt.. 
 
 
Ze werken hard, gepassioneerd. Ze signaleren dat er veel partijen werken voor de mensen die het moeilijk 
hebben. Ze zoeken naar samenwerking en overzicht maar weten nog niet hoe.  
 
Ze zijn nu 6 jaar bezig en ze hebben een grote klantenkring. Ieder kind heeft recht op spelen, ieder kind heeft 
recht op een Sinterklaasfeest. Dus in december rijden ze avonden rond om iedereen een grote zak te 
overhandigen. Wat ze met het prijzengeld zouden kunnen doen voor de kinderen ….. daar kregen ze al lichtjes 
van in hun ogen. 
 
Misschien is het een idee om van het prijzengeld elkaar te trakteren op een kopje koffie? Mag best hoor! Of met 
een aantal moeders?  
 
Het Rode Kruis 
Een hulporganisatie die al vele jaren in binnen-en buitenland onmiddellijk in actie komt als de nood aan de man 
is. In Zandvoort zijn er vele vrijwilligers die onmisbaar zijn als het gaat om de veiligheid van mensen. Denk aan 
circuitrun, Max Verstappen weekend, gayparade. Maar ook het pleisters plakken tijdens het timmerdorp en de 
cursussen EHBO en reanimatie die gegeven worden. Zonder de veilige ogen van het Rode Kruis zijn vele 
evenementen niet  mogelijk. 
 
Ze zijn landelijk natuurlijk ook goed  georganiseerd maar lokaal is het helemaal een hecht team.  De vrijwilligers 
van het Rode Kruis voelen zich  nauw bij elkaar betrokken. “Het is en warm bad waar ik in terecht ben gekomen”, 
zo hoorde wij op de juryavond. Ze stralen uit dat één grote familie zijn. Gepassioneerd vertellen zij over al het 
werk dat zij doen. Iedereen kan mee doen en iedereen hoort erbij. Van pleisters plakken, blaren verzorgen of 
rummikuppen en thee verzorgen.  
 
Zij staan paraat. Het zijn doorgewinterde EHBO-ers die ieder jaar weer op herhaling gaan en blijven studeren. Ze 
vinden het heerlijk iets nuttigs te kunnen doen. Maar houden zeker ook van actie en reuring. Ieder weekend is er 
wel iets waarvoor ze samen komen, en met heel veel plezier. Ze zien elkaar graag en hebben samen veel lol. 
Ook is er een sociale groep, dat zijn vrijwilligers die langs de verzorgingshuizen gaan om met de oudste 
bewoners van  Zandvoort activiteiten te doen. 
 
Maar waar ze het echt voor doen? Dat zijn die mensen die hun nodig hebben, die mensen met die pijnlijke 
voeten, met die verzwikte enkel of die kapotte knie. Daar komen ze voor in actie. Dat ze het zo lang en intens 
volhouden, dat komt omdat het familie is. 
 
 
Publieksprijs: Enorme inzet met maar 3 vrijwilligers. En wat een stemmen kregen ze! Het publiek is zo blij met 
ze. Niet alleen vanwege hergebruik van speelgoed maar juist ook om te zorgen dat geen kind wordt 
overgeslagen op die belangrijke momenten in een kinderleven: Sinterklaas, verjaardag, trakteren op school of 
een cadeautje meenemen naar een partijtje. Het speelgoed wat ze uitdelen is tip top van kwaliteit. Alles voor de 
lach op het gezicht van kinderen.  
De Lachende Kikker  krijgt de VIP vrijwilligers Publieksprijs 2018  
 
Jury Prijs: Thema van dit jaar: onbetaalbaar gelukkig . Als vrijwilliger draag je bij aan het welzijn van anderen. En 
het maakt jezelf ook gelukkig om je daarvoor in te zetten en deel uit te maken van zo’n club. Dit is één op één op 
de Zandvoortse Rode Kruis van toepassing. Die in de winter hard studeren of anderen lesgeven en zomers 
present zijn. Alle oudgedienden blijven betrokken en draaien mee.  Het is 1 grote familie  
Rode Kruis Zandvoort krijgt de VIP vrijwilligers Jury prijs 2018 
 
Wisseltrofee: Schoolvoorbeeld van vrijwilligerswerk. Aan de basis van de Voedselbank. Zorgen voor praktische 
oplossingen voor mensen die het nodig hebben. Als het ook maar even kan regelen ze het. Kijken niet naar wie 
of wat maar komen zonder oordeel in actie. Voor wie ze in actie moeten komen weten ze altijd. Ze zitten in de 
haarvaten van de samenleving Een geweldig team waar Zandvoort trots op kan zijn. Ze werken in stilte, staan 
klaar waar nodig en vragen er geen aandacht voor. Nu staan ze een jaar lang in het zonnetje.  
Diaconie ontvangt de VIP Vrijwilligers Wisseltrofee 2018  


