
 

 

Vrijwilliger bij het Recreatieschap Drenthe 

Vrijwilligers van het recreatieschap  zijn mensen die het leuk vinden om te wandelen of te fietsen, maar die er 

daarnaast de toegevoegde waarde van inzien om ervoor te zorgen dat de paaltjes en bordjes die de routes 

aangeven in het veld er goed bij staan zodat iedereen er van kan genieten. 

Bij het recreatieschap werken met groepjes vrijwilligers die vallen onder een coördinator (ook vrijwillig). Samen 

met de coördinator zorgen de vrijwilligers voor een leuke sfeer en dat het werk goed verdeeld en uitgevoerd 

wordt.  

Met de uitbreiding van het wandelnetwerk hebben we steeds meer behoefte aan vrijwilligers. Daarnaast 

merken we dat het het beste werkt voor het recreatieschap als de vrijwilliger als mensen uit de eigen omgeving 

de werkzaamheden uitvoeren. Vandaar dat we vaak per gemeente werven. 

Aan welke werkzaamheden kun je denken? 

- je controleert 2x per jaar de route of het stukje netwerk welke je hebt aangenomen. Zijn alle bordjes er 

nog, staan de palen nog goed, verdwaal ik nergens? 

- 1 keer per jaar poets je de bebording op, wij zorgen voor eventuele materialen. 

- je lost problemen op die je zelf op wilt en kunt lossen. Denk aan een omvergereden paaltje rechtop 

zetten of een bordje vervangen. 

- Problemen die je niet zelf kunt oplossen meldt je via meldpuntroutes zodat medewerkers van het 

recreatieschap het kunnen oplossen.  

- denkt na over eventuele verbeteringen en kijkt samen met de coördinator en het recreatieschap wat er 

mogelijk is. 

- Genieten, het is belangrijk dat je er lol in hebt en er een feestje in maakt; niks hoeft en er mag veel. 

Wat doen wij als recreatieschap voor jou? 

- Het recreatieschap zorgt voor een kleine vergoeding per jaar zodat je eventuele kilometers vergoed 

worden en er ook nog een paar euro over blijft voor koffie met gebak tijdens je werkzaamheden. 

- Het recreatieschap zorgt voor een coördinator die je op weg helpt, je vraagbaak is en die de groep bij 

elkaar houdt. 

- Het recreatieschap zorgt voor een goede verzekering en een echt contractje (waar je altijd vanaf kunt) 

- Het recreatieschap zorgt voor een website waar je je meldingen kwijt kunt en lost de problemen op 

waar je zelf niet uitkomt. 

- Het recreatieschap probeert ieder jaar een moment te organiseren voor vrijwilligers om ervaringen te 

delen en iets leuks te doen. 

Lijkt het je wat? Meldt je dan aan bij het recreatieschap Drenthe onder vermelding van vrijwilliger 

recreatieschap via idevries@recreatieschapdrenthe.nl.  
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