Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers
Provinciale
Vrijwilligersprijs

2016
Kent u een vrijwilligersorganisatie die
dit jaar de provinciale vrijwilligersprijs
van € 3000 moet verdienen?
Meld deze dan voor 1 oktober aan op
www.provinciegroningen.nl
"Ruim één op de drie Groningers doet vrijwilligerswerk en zet zich in voor
anderen: bij de sportvereniging, op school, in wijken en buurten, bij evenementen
of in de zorg. Deze onbetaalbare en fantastische inzet waarderen wij jaarlijks
met de Provinciale Vrijwilligersprijzen. Meld je favoriete organisatie aan, want
vrijwilligers verdienen de schijnwerpers!"
Foto: provincie Groningen

Eelco Eikenaar, Gedeputeerde wonen, welzijn, zorg Provincie Groningen

Meld een vrijwilligersorganisatie aan voor de Provinciale Vrijwilligersprijs 2016!
U kunt uw eigen organisatie aanmelden of een andere organisatie.
De organisatie voldoet aan deze voorwaarden:
is actief in de provincie Groningen
?
moet een voorbeeld zijn voor andere organisaties
?
of is vernieuwend
?
of heeft een bijzondere prestatie geleverd.
?
past binnen één van de onderstaande categorieën
?

Categorieën
Zorg - Deze vrijwilligers zetten zich in bij zorginstellingen of bij mensen thuis. Ze organiseren
activiteiten of ondersteunen zieken, mensen met een beperking, ouderen en mantelzorgers.
Kent u een bijzondere vrijwilligersorganisatie die een voorbeeld kan zijn voor anderen?
Leefbaarheid - Bij veel organisaties in de provincie leveren vrijwilligers een bijdrage aan de
leefbaarheid in wijken en dorpen. Kent u een organisatie die dit op een aansprekende en
succesvolle manier doet?
Jeugd - Veel jongeren in onze provincie zijn actief als vrijwilliger. We zijn op zoek naar (een
onderdeel van) een organisatie die (hoofdzakelijk) met jonge vrijwilligers (tot 25 jaar) werkt
en afwisselend en uitdagend vrijwilligerswerk biedt aan jongeren.
Attentie: Vrijwilligersorganisaties die met volwassen vrijwilligers werken en activiteiten voor de jeugd
organiseren vallen niet in deze categorie.

Aanmelden
Aanmelden kan hier tot 1 oktober 2016, met een korte en krachtige motivatie.
Lukt het niet om uw favoriete organisatie via de website aan te melden, dan kunt u een
aanmeldformulier aanvragen: 050-5770101

Nominaties
Uit alle aanmeldingen kiest een deskundige jury 6 genomineerden. Als u een organisatie
aanmeldt krijgt u half oktober bericht welke organisaties genomineerd zijn. Na een
internetstemming kiest de jury uit de genomineerden 3 prijswinnaars.

Uitreiking Provinciale Vrijwilligersprijs
In december reikt de gedeputeerde de prijzen uit tijdens een feestelijke (besloten) bijeenkomst
voor de genomineerde organisaties en andere genodigden.

Vragen of informatie over de
Provinciale Vrijwilligersprijs 2016
CMO STAMM
Marjolijne Vinkenborg
tel. 050-5770101/06-46081999
e-mail: m.vinkenborg@cmostamm.nl
Meld uw favoriete vrijwilligersorganisatie aan
vóór 1 oktober 2016 op www.provinciegroningen.nl!
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