Hoe kom je als vrijwilligersorganisatie aan voldoende vrijwilligers?
Eetpunt De Samenleving (Nieuwe Pekela) bedacht…

Het Puntensysteem!

Uniek!
Het vinden van vrijwilligers is best lastig. Dit is een veel gehoord probleem van
vrijwilligersorganisaties.
Vanuit deze uitdaging bedacht Eetpunt De Samenleving uit Nieuwe Pekela het puntensysteem:
“bied je vrijwilligers iets unieks aan, zodat de moeilijk te vinden vrijwilliger naar jou komt i.p.v. dat jij
op jacht moet naar haar of hem.”

Het puntensysteem, wat is het & hoe werkt het?
Bij Eetpunt de Samenleving koken vrijwilligers in het dorpshuis twee keer per week een lekkere en
gezonde maaltijd voor oudere dorpsbewoners. De vrijwilligers krijgen per kookbeurt een
afgesproken aantal “punten” die bij het bereiken van totaal 20 punten worden omgezet in een
waardebon.
Deze waardebon kan bij deelnemende, plaatselijke middenstanders worden ingeleverd en worden
gebruikt Als korting op de aankoop.
Op deze manier snijdt het mes aan 2 kanten, het Eetpunt krijgt de nodige vrijwilligers en lokaal geld
blijft bij de lokale middenstanders.
Iedereen gelukkig!

Wie betaald het?
Het geld voor het puntensysteem moet worden opgebracht door de deelnemers en/of de leden van
de vrijwilligersorganisatie.
Het nodige bedrag moet dus in de contributie worden verwerkt, of in het geval van Eetpunt De
Samenleving, in het bedrag wat de deelnemers betalen voor de maaltijd.
Hoe groter het aantal leden des te lager het bij te passen bedrag per lid van de vereniging.

Hoe betaal je de deelnemende middenstanders?
De lokale middenstanders die meedoen ontvangen de waardebonnen in hun winkel of bedrijf. Het
verrekenen van deze waardebonnen kan op 2 manieren:

1.

De ondernemer stuurt de ontvangen bonnen naar je vrijwilligersorganisatie en die schrijft
het geld via de bank over.

2.

Je gaat als vrijwilligersorganisatie maandelijks bij de middenstanders langs, neemt de
waardebonnen in ontvangst en maakt daarna het geld over.

Optie 2 heeft de voorkeur want dan spreek je elkaar, dit geeftgmeer binding tussen ondernemers en
de vrijwilligersorganisatie!

Voorwaarden!




Zorg dat het bij de vrijwilligers draagvlak heeft.
Zorg dat het betaalbaar is.
Zorg voor voldoende middenstanders die mee doen.

Meer weten?
Mail eetpunt_desamenleving@hotmail.com

