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Bestuur 

1. Beheer toegangssleutels administratie met uitgifte c.q. inname. ® Cor van Dalen (voorzitter) 
voorzitter@minkhof.nl 

2. Deelnemers: Monitoren op welzijn en welbevinding, begeleiden bij mentale en fysieke vragen. ® 
bestuurslid ……….. 

3. Zondagen ® bestuurslid ……….. 
4. Open dagen ® bestuurslid ……….. 
5. PR ® bestuurslid Hermie pr@minkhof.nl 
6. Verhuur ® bestuurslid ………… 
7. Aanspreekpunt Monique Berkelmans (eigenaar) ® Cor van Dalen (voorzitter) voorzitter@minkhof.nl 
8. Aanspreekpunt voor huismeester ® Cor van Dalen (voorzitter) voorzitter@minkhof.nl 
9. Aanspreekpunt coördinator ® Cor van Dalen (voorzitter) voorzitter@minkhof.nl 
10. Aanspreekpunt inkoop  ® Henk Kapel (penningmeester) penningmeester@minkhof.nl 

 
 
 

Huismeester (Pieter) 

1. Namens eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gebouwen en bestrating.  
2. Voert in overleg met voorzitter De Minkhof reparaties zelf uit of besteed dit uit aan een derden 
3. Bewaakt eenheid en rust in de inrichting in overleg met bestuur, coördinator en vrijwilligers 
4. Nutsvoorzieningen 

 
 
 
Coördinator 
 

1. Verantwoordelijk voor het welzijn van alle vrijwilligers; Luisterend oor, coaching en bewaking 
belastbaarheid  

2. Aanspreekpunt, aansturen en verantwoordelijk voor alle vrijwilligers en werkgroepen (zoals hieronder 
beschreven 

3. Verantwoording verschuldigd aan bestuur 
4. Website nieuwsberichten en maandelijkse agenda 
5. Vrijwilligersnieuwsbrief maken 
6. Teamleader, bijhouden vrijwilligersbestand 
7. Beheer coordinator@minkhof.nl, info@minkhof.nl en secretariaat@minkhof.nl 
8. Maandrooster verzorgen en versturen 
9. Organiseren en voorzitten Vrijwilligersavonden en Voorzittersoverleg 
10. Wisselend aanwezig zijn op DM tijdens openingstijden 
11. Indien gewenst aanwezig bij vergaderingen bestuur 
12. Nieuwe doordeweekse activiteiten ontwikkelen met vrijwilligers en bestaande activiteiten bewaken  
13. Geschillen oplossen 
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Vrijwilligers Werkgroepen van DE MINKHOF 
 

 
 
1.  Persoon met kastaken (Eddie)     
 

1. Brievenbus legen 

2. Beheer telefoon: Voicemail afluisteren en opnemen tijdens de openstelling van 9-16 uur 

3. Beheer deelnemerskas en daglijst deelnemers + eventueel zondag-lijst via laptop 

4. Beheer mappen 

5. Deelnemers ontvangen en deelnemersbijdrage innen 

6. Nieuwe deelnemers inschrijven en/of afmelden en opbergen vooraan in map voor inschrijving 
teamleader. Eddie voert deze in teamleader op de vrijdagen en bergt inschrijfformulier op. 

7. Beoordelen deelnemers samen met de gastpersoon 

8. Onderzoekt samen met gastpersoon achtergrond wegblijven van deelnemers 

9. Voorraad bijhouden (Loes) 

10. Naast de kastaken, fungeren als gastpersoon 

11. Kastakengroep gezamenlijk maandrooster maken en doorgeven via mail aan coördinator 

12. DM schoon en opgeruimd achterlaten met de ingeroosterde vrijwilligers 

13. Afsluiten schuur en dagverblijf 

 

2. Gastpersoon-werkgroep (?);    
 

1. Bord “OPEN” en beachvlaggen buiten zetten 

2. Koffie/thee voorbereiden en klaarzetten (uiteraard samen met de kastaken) 

3. Woensdagmorgen container en/of plasticzakken aan de straat zetten 

4. Ontvangen en activeren deelnemers 

5. Beoordelen deelnemers samen met de persoon kastaken 

6. Onderzoekt samen met persoonkastaken achtergrond wegblijven van deelnemers 

7. Huishoudelijk taken samen met deelnemers uitvoeren 

8. Tafeldekken zo rond 12:00 en na maaltijd tafel afruimen (samen met persoonkastaken) 

9. Na sluiting alle afval (gescheiden beneden, boven en toiletten) in afvalcontainer (samen met 
persoonkastaken) 

10. Gezamenlijk DM opgeruimd en schoon achter laten 
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3. Activiteiten-werkgroep (?);   
 

1. Deelnemers ontvangen en activeren 

2. Opruimen met deelnemers  

3. Gezamenlijk DM opgeruimd en schoon achter laten  

4. Aanschaf activiteitenbenodigdheden overleggen met inkoopactiviteiten via logboek (Liesbeth V.) 

 

4. Werkplaatswerkgroep (HenkvdK) 
   
 

1. Voorzitter maakt rooster per maand en geeft deze door via mail aan coordinator 

2. Voorbereiden/ klaarzetten materialen met de deelnemers 

3. Opgeruimd en schoon achter laten met deelnemers, afval zo mogelijk in de betreffende container 

 
5. Tuinwerkgroep (JanB)     
 

1. Doet het groot onderhoud aan moestuin en bloementuin op de zaterdagen 

2. Draagt zorg voor verantwoorde aanplant en wisseling ter voorkoming van ziektes 

3. Plant in overleg met kookgroep kruiden en groentes 

4. Verricht de fysiek zware oogstactiviteiten 

5. Zet activiteiten klaar die door deelnemers kunnen worden uitgevoerd 

6. Onderhoudt het gereedschap 

 

6. Kookwerkgroep (Hetty)     10.00 – 13.30 
 

1. Voorzitter maakt rooster per maand en geeft dit door via mail aan coördinator  

2. Menu bedenken en inkopen doen (op rekening bij Jumbo met pasje) 

3. Deelnemers zoveel mogelijk betrekken bij voorbereiding van het eten  

4. Keuken opgeruimd en schoon achterlaten samen met de deelnemers 

5. Bonnetjes per dag inleveren bij persoonkastaken 
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7.Pr-commissie (Hermie) 

Ontwikkeling van gerichte PR-activiteiten  

1. Nieuwsberichten (Hermie en Bianca) 

2. Publicatie (Gonny) 

a) Draagt zorg voor regelmatige publiciteit in lokale en regionale media 

b) Maandelijkse publicatie in blad van de KBO “de Majje”  

3. Facebook (Eddie) 

a) Maakt een fotografische sfeerimpressie van iedere openingsdag 

b) Plaats de foto’s 1 keer per week op Facebook 

4. Website (Bianca) 

a) Nieuwsberichten en foto’s plaatsen 

b) Maandelijkse agenda bijwerken 

 

8.Webwinkel op website (Jos) 

Beheer webwinkel i.s.m. werkplaats 

 

9.Schoonmaakwerkgroep (Frieda) 

      Elke 2de donderdag van de maand grote schoonmaak 

 

Deelnemers 

Wat wordt verwacht van de deelnemers 

1. Bij voorkeur vooraf aan- /afmelden. 

2. Bij deelname aan zondagopening en/of workshops verplicht vooraf aanmelden 

3. Bij binnenkomst betalen bij kas via strip, contant of Liefs via PIN!  

4. Gezamenlijk koffie/thee drinken en met elkaar in gesprek gaan 

5. Helpen bij de koffie/thee, tafeldekken en -afruimen, schoonmaken en overige huishoudelijke taken 

6. Actief deelnemen aan een zelfgekozen activiteit 

7. Gemaakte spullen blijven bij De Minkhof blijven eigendom van De Minkhof, maar kunnen tegen 
betaling of bij vooruitbetaling (afhankelijk van activiteit) worden meegenomen 


