
Wij zoeken 
jou

We want your help

Wir suchen Dich نحن نبحث

Seni arıyoruz
ми шукаємо вас

Wil jij graag nieuwe mensen leren kennen, je netwerk vergroten of 
gewoon gezellig onder de mensen komen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Samen met het bestuur en een fantastische groep vrijwilligers leer je 
de wijk kennen, wordt je betrokken bij ontwikkelingen in de wijk en kun 
je iets betekenen voor andere wijkbewoners.

Als wijkraad organiseren we verschillende activiteiten en hebben 
regelmatig overleg met partners zoals de gemeente, andere wijk- en 
dorpsraden, de politie en Wonen Limburg.
Natuurlijk is er ook ruimte om met eigen ideeën en activiteiten te 
komen.

Het maken van notulen tijdens de bestuursvergaderingen
► 3 uur per maand
► geen vergaderingen in juli en augustus

Het bijhouden van de e-mail van de wijkraad
► 2 uur per week
► doorsturen van de binnenkomende e-mail 

aan de juiste contactpersonen
► contact houden met de afzender

Maken en versturen van persberichten
► 2 uur per maand
► Flyers maken
► Persberichten opstellen
► Persberichten sturen aan locale media

Bijwonen van overleggen met de 
gemeente
► 4 uur per maand
► Dit is vaak 's avonds
► Zeer interessant als je wilt 

weten hoe het er bij de 
gemeente aan toe gaat

Rondbrengen van de 
wijkkrant
► 3 keer per jaar 3 uur
► Wandelen door de wijk
► Je leert de wijk beter 

Wil jij ons helpen bij:

We zien je graag tijdens een van onze activiteiten.

info@wijkraadmoesel.nl

Onderhouden van de website 
van de wijkraad
► 2 uur per maand
► plaatsen van mededelingen 

van de wijkraad
► actueel houden van de 

agenda

Ondersteuning bij activiteiten voor de jeugd
► 3 keer per jaar 4-8 uur
► mee helpen opbouwen en afbouwen

Helpen bij de dansmiddag met stijldansen en 
linedance
► 1 keer per maand, 6 uur
► gasten ontvangen
► drankjes rondbrengen
► eventueel bardienst draaien
► Opbouwen en opruimen EHBO vrijwilliger bij activiteiten voor de jeugd

► 3 keer per jaar
► In het bezit van een EHBO diploma
► Als het kan iemand die ook de actuele 

kinderhits kent .
Lijkt het je leuk om bij de wijkraad te helpen?
Heb je zelf leuke ideeën of wil je meer weten 
over vrijwilligerswerk bij de wijkraad? Neem
dan contact met ons op via:


