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Gezocht: Enthousiaste Beheerder Parkpaviljoen M/V 
 

Wie zoeken wij ? 
Wij zijn op zoek naar een vlot eerste ‘aanspreekpunt’ voor ons ontmoetingscentrum. Een plek waar (kwetsbare) 
inwoners vanuit Waalwijk en omgeving van harte welkom zijn en iedereen zijn of haar eigen activiteit kan 
organiseren. Een beheerder die vaste gebruikers en vrijwilligers de weg wijst in onze prachtige en goed draaiende 
accommodatie en die zorgt voor afstemming. Deze beheerder krijgt prima ondersteuning vanuit het gedreven 
bestuur.  
 

Profiel 
De beheerder is iemand die graag onder en met mensen is. De beheerder verzorgt de planning en de inkoop. Hij/zij 
stuurt de vrijwilligers aan. Er zijn goede vrijwilligers voor, onder andere de bardiensten, het onderhoud van het biljart 
en terras en voor de opzet van activiteiten. De beheerder stemt zaken af met de gebruikers, is ons visitekaartje en 
weet in samenspraak met het actieve bestuur de taken te delegeren. 

 

Variatie aan taken  
- Maken van een planning voor de bardiensten van vrijwillige gastvrouwen/ -heren. 
  (per maand 1 bijeenkomst, ondersteund door een bestuurslid). 
- Begeleiden en ondersteunen van de werkzaamheden van de gastvrouwen/ -heren  
  (door bijvoorbeeld af en toe een gezellige dienst mee te draaien met een vrijwilliger). 
- Inkoop en klein onderhoud inventaris  
  (1 x per week inkoop). 
- Het onderhouden van contact met de schoonmaakdienst. 
- De telefoon beantwoorden en het bijhouden van de agenda. 
- Ruggenspraak met het bestuur (per maand 1 bijeenkomst en op maandagochtend tijdens de koffie/                           
  inloopochtend van het bestuur). 
 
De gebruikers dragen ook een steentje bij. Bijvoorbeeld bij het klaarzetten van de zaal of middels een bardienst. 
Let op: het is natuurlijk niet nodig dat de beheerder er altijd is, dit houd je zelf in de hand. (Reken op 10 tot 20 uur 
per week als maximum aantal uren). 
Daarnaast zoeken we een assistent-beheerder (m/v), de rechterhand van de beheerder. (Aanmelden als duo mag 
zeker!)  

 

Voor dit alles zoeken wij bij voorkeur iemand …….  
Die dit vrijwilligerswerk als een plezierige, fijne en zinvolle invulling van een deel van zijn/haar vrije tijd ervaart en 
goed met mensen overweg kan. De rest komt dan vanzelf. 

 

Het Parkpaviljoen krijgt actieve ondersteuning van 
’t Heft/Zet, een platform voor gemeenschapshuizen in Noord –Brabant. 
De wijkwerker Waalwijk-Noord van ContourdeTwern. 
 
Voor de functie van beheerder is een belastingvrije vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Tevens krijg je een 
parkeervergunning en worden uiteraard de gemaakte kilometers en kosten vergoed. 

 
 
Een reactie ontvangen wij graag via: info@parkpaviljoenwaalwijk.nl of telefonisch: 06 23078139 
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