Adviesraad Sociaal Domein
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Rhenen

Rhenen, 14 februari 2018.
Betreft: jaarlijkse bijeenkomst om vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten.

Geachte mevrouw/heer,
Ieder jaar zet de gemeente de actieve vrijwilligers binnen de gemeente in het zonnetje. Hiermee
spreken burgemeester en wethouders hun waardering uit voor het vele werk dat door de vrijwilligers
in Rhenen wordt gedaan. Een mooi gebaar waarbij ook altijd 1 speciale vrijwilliger extra aandacht
geniet door tot vrijwilliger van het jaar uitgeroepen te worden. Het is een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje en tegelijk is er voor iedere aanwezige vrijwilliger een presentje. Een prachtige
gewoonte die wij als adviesraad toejuichen.
Een aantal onderdelen van de jaarlijkse vrijwilligerswaardering zouden we echter nog graag onder de
aandacht brengen van Burgemeester en Wethouders:
•

•

Vrijwilligers moeten zelf de Rhenense en Betuwse Courant (RBC) in de gaten houden om te
weten wanneer de jaarlijkse bijeenkomst wordt gehouden. Een (groot) aantal vrijwilligers
krijgen via hun vereniging of stichting te horen dat de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst
wordt gehouden, maar velen missen dit toch. De adviesraad pleit ervoor alle vrijwilligers in
Rhenen persoonlijk uit te nodigen voor de bijeenkomst van de gemeente.
De vrijwilligers die niet aanwezig zijn op de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst kunnen ook
geen presentje meenemen en dientengevolge krijgen ze geen presentje. De adviesraad pleit
ervoor om voor de niet aanwezige vrijwilligers het presentje thuis te bezorgen.

Gezien de toenemende behoefte aan burgerparticipatie en daardoor ook aan burgers die op
vrijwillige basis de gemeenschap ondersteunen om meer voor elkaar te doen, ondersteunen wij de
jaarlijkse waardering vanuit Burgemeester en Wethouders aan alle burgers die vrijwillig een bijdrage
leveren aan de gemeenschap. Zonder de bijdrage van participerende burgers ziet de Rhenense
gemeenschap er beslist minder mooi uit. De waardering (presentje) mag in onze ogen echter niet
afhankelijk zijn van het feit of de vrijwilliger wel/niet aanwezig kan zijn op de jaarlijkse bijeenkomst
voor vrijwilligers van de gemeente. Iedereen die zich inzet dient persoonlijk een uitnodiging te
krijgen van B&W en een presentje waarmee zij hun waardering uiten.
In afwachting van uw reactie,
namens de Adviesraad Sociaal Domein,
Mirjam Groenendijk

