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INFORMATIE VOOR KANDIDAAT VRIJWILIGERS 

 

Het museum heeft een bestuur, bestaande uit vier personen, t.w. voorzitter, 

secretaris, penningmeester en vicevoorzitter. 

Daarnaast werken we met een aantal taakclusters, t.w. vlasserij, suiker, horeca, 

facilitaire dienst en Jet en Jan. De leiding van en cluster is in handen van een 

coördinator.  

Andere werkgebieden zijn ICT, mediatheek, veiligheid en boekingskantoor. 

We werken met ongeveer 70 vrijwilligers, verdeeld over de diverse werkgebieden.  

 

Na een intake gesprek, wordt in overleg met de kandidaat vrijwilliger gekeken naar 

wat zijn interesses zijn en welke werkzaamheden het beste bij hem passen.  

Samen met het betreffende clusterhoofd wordt een proefperiode afgesproken.  

Na deze periode beslist de kandidaat vrijwilliger of hij blijft en wordt het 

inschrijfformulier ingevuld. 

Welke mogelijkheden zijn er: 

 Vlasserij – opleiding tot rondleider vlas 

 Suiker – opleiding tot rondleider suiker 

 Horeca – gastvrouw of -heer 

 Facilitaire dienst – hulp bij onderhoud gebouw en installatie 

 Jet en Jan – als je het leuk vindt om met kinderen te werken 

 Suppoost – samen met een ervaren vrijwilliger tijdens openingstijden bezoek 

ontvangen. 

Woensdagmorgen is onze vaste “werk” dag van 09.00 – 12.00 uur. 

Sommige clusters komen in onderling overleg ook op andere dagen werken. 

De woensdagmorgen wordt door sommige vrijwilligers ook gezien als ideale 

contactdag. Er wordt dan gezamenlijk koffie gedronken. Dan is ook altijd iemand 

van het bestuur aanwezig voor eventuele vragen. 

 

Suppoost/Assistent-suppoost 

Van een vrijwilliger wordt verwacht, dat hij/zij 2 à 3 maal per jaar suppoostwerk 

doet tijdens onze openingstijden. 

De openingstijden zijn: van 1 maart t/m 30 november van 13.30 tot 17.00 uur. 

Je doet dit werk samen met een ervaren suppoost.  

Je bent er samen verantwoordelijk voor dat het museumbezoek goed verloopt, 

ontvangt bezoekers, verstrekt de audiotour en houdt toezicht. Je int de 

entreegelden, regelt de verkoop van dranken en versnaperingen en beheert de 

museumwinkel en kassa. 

Voor de gezelligheid mag je ook je partner meenemen en als er geen bezoek is ben 

je vrij om wat anders te doen. 

 

Planning museumbezoek 

Het museum is voor groepen het gehele jaar geopend. Voor individuele bezoekers 

zie hierboven bij suppoostwerk. 

De planning van het groepsbezoek en suppoostwerk loopt via ons boekingskantoor. 

Voorafgaand aan de komende maand wordt een planningslijst rondgestuurd en kan 

men als vrijwilliger doorgeven, wanneer men inzetbaar wil zijn. 

 

Kijk voor algemene informatie op onze website; www.vlasserij-suikermuseum.nl  
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