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Naar aanleiding van de motie ‘Waar blijft de koffie’, hebben dankzij de medewerking van de afdeling 
communicatie en het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van Neie Naober, in de week van 17 oktober jl. in 
totaal aan 732 vrijwilligers in de gemeente Tynaarlo een waardebon voor een kop koffie en wat lekkers op 
het huisadres ontvangen. 
Vrijwilligers konden de waardebon digitaal of telefonisch aanvragen.  Dit hebben 312 vrijwilligers gedaan. 
In tweede instantie, n.a.v. een suggestie van PvdA, in de persoon van Koos Dijkstra, is ook aan 
organisaties de mogelijkheid geboden om een adreslijst van hun vrijwilligers te mailen. Hiervan hebben 
14 organisaties gebruik gemaakt. Deze 14 organisaties hebben 420 vrijwilligers aangemeld. 
  
Vrijwilligers konden zich ook aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief van het vrijwilligersinformatiepunt. Van 
de vrijwilligers die zichzelf hebben aangemeld, heeft meer dan 50% zich aangemeld voor de Nieuwsbrief. 
 
Voor vrijwilligers die per abuis niet zijn aangemeld zijn reservebonnen achter de hand gehouden. 
 
De bonnen kunnen verzilverd worden in de periode half oktober t/m december 2021. De bonnen kunnen 
ingeleverd worden bij één van de 16 deelnemende horecaondernemers verspreid over de gemeente.  
 
In januari worden alle deelnemende horecazaken bezocht. Enerzijds voor de afrekening en anderzijds 
voor een kort evaluatiegesprek. 
 
Eind januari ontvangt uw raad de evaluatie van de vrijwilliger bon. Met daarbij uiteraard aanbevelingen 
voor 2022. Belangrijk onderdeel is de vraag of deze wijze van de waardering van de vrijwilligers aansluit 
bij de wens van de vrijwilliger. Daarnaast is het de bedoeling dat wij na afronding in januari een artikel 
hieraan wijden voor de gemeentepagina waarbij met name de ervaringen vrijwilligers(organisaties), maar 
ook die van de ondernemers, Neie Naober en gemeente uitgelicht worden.  
  
  
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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