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Bedankt, de onzichtbare vrijwilliger
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Geachte lezers,
Beste Vrijwilliger,
U zet zich met hart en ziel vrijwillig in voor de inwoners
van Stichtse Vecht. U bent trainer bij een sportvereniging
of hulpouder op een school. U zit in een bestuur of bent
een maatje voor iemand die uw steun goed kan
gebruiken. Misschien steekt u wel uw handen uit de
mouwen om de natuur in Stichtse Vecht te onderhouden
of verzorgt u de dieren op de kinderboerderij. Hoe klein of
groot ook, uw bijdrage aan onze samenleving wordt
enorm gewaardeerd door het gemeentebestuur. We willen
u daar graag voor bedanken! Daarom nodigen wij u bij
deze van harte uit voor het Vrijwilligersfeest op vrijdag
22 november 2019, in theater 4en1, Schepersweg
6A in Breukelen.
Om 19:30 uur barst het feest los, het feest duurt tot
22.30 uur.
De bovenstaande uitnodiging hebben we mogen ontvangen van de
Vrijwilligerscentrale uit naam van de gemeente Stichtse Vecht. Het
is een leuk onderwerp om als vrijwilliger vrijwilligers te filmen en
daar een reportage over te maken. Natuurlijk stuur ik altijd een email naar de organisatie voor toestemming. De onderstaande email mocht ik als antwoord ontvangen van de vrijwilligerscentrale:
Geachte heer Van Duijl,
Hartelijk dank voor uw aanbod. Heel fijn dat u de moeite zou
willen nemen om tijdens deze feestelijke happening
aanwezig te zijn om te filmen. Echter zijn wij momenteel
bezig met een filmteam wat voor ons het vrijwilligersfeest
wil gaan filmen/reportage maken. Naar onze mening is 1
team wat filmt op deze avond voldoende. Zodra we hier meer
over weten laten we u weten of deze mensen voor
ons een reportage gaan maken van het feest. We houden
u op de hoogte.
Hartelijke groet,
Medewerkster Vrijwilligerscentrale
Na het lezen van het arrogante en teleurstellende antwoord van
de vrijwilligerscentrale had ik het gevoel als vrijwilliger er niet bij
te horen bij de grote schare vrijwilligers die Stichtse Vecht kent.

Met de dus teleurstellende reactie van de Vrijwilligerscentrale heb
ik als directeur van Stichting Fractal Productions en als
hoofdredacteur van ITV-De Vechtstreek en besloten om met ITVDe Vechtstreek te stoppen met het maken van videoreportages.
Alleen voor de vaste vrijwilligersorganisaties, waar het
vrijwilligershart op de juiste plaats zit en die de aandacht echt
nodig hebben voor hun voortbestaan, zoals Maarssen On Ice,
diverse Sinterklaas organisaties en enkele anderen maken wij nog
op beperkte schaal videoreportages.
Ik heb dan ook de vrijwilligerscentrale bedankt en ITV-De
Vechtstreek teruggetrokken voor het maken van een reportage
door ITV-De Vechtstreek van vrijwilligers door vrijwilligers.
Misschien nog een tip voor het College en Gemeenteraad van
Stichtse Vecht1:

•
•

Vier het “feestje voor de vrijwilligers” in de oneven
jaren;
Vier het “mantelzorgcompliment” in de even jaren.
Want mantelzorgers zijn ook vrijwilligers die er wel
zijn, maar meestal onzichtbaar blijven.

Succes allemaal
Peter van Duijl
Hoofdredacteur
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Op 9 juli 2019 besloot de gemeenteraad om met het Mantelzorgcompliment te
stoppen. (Bron: Welzijn Stichtse Vecht)

