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Vrijwilligersjournaal
Met het digitaal vrijwilligersjournaal houden we je twee keer per jaar op de hoogte
van nieuws en gehouden activiteiten. Voor je ligt het tweede journaal van 2020.

In dit journaal
• Uitje gereedschapsdepot vrijdag 2 oktober 2020
• Vrijwilligersdag 2020 gaat helaas niet door
• Vrijwilligersmap beschikbaar
• Vrijwilligersgroep hydrologie in oprichting

Uitje gereedschapsdepot SLG op 2 oktober
Vrijwilligersgroepen van Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) kunnen gereedschap voor de
werkzaamheden lenen bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). SLG ondersteunt
alle vrijwilligersgroepen in Gelderland en heeft speciaal hiervoor een gereedschapsdepot
in Rozendaal bij Arnhem.

Gereedschapsdepot

Weet jij het verschil tussen een sloothekkel en een krooshekkel? Ken je de bekengrepen die
te leen zijn? Tijdens het bezoek aan het depot laat Ruud Borkes van SLG alle gereedschappen zien die voor vrijwilligersgroepen van WSVV te leen zijn. Hoe gebruik je deze gereedschappen? Hoe onderhoud je ze? Al deze onderwerpen komen aan bod.
Het bezoek vindt in de buitenlucht plaats, naast het depot. Aansluitend kan men in kleine
groepjes zelf een kijkje nemen in het depot, onder leiding van depotbeheerder Ruud
Borkes. Laten we er een gezellige middag van maken!
Wanneer
Vrijdag 2 oktober
Tijd		
13.00 uur (tot 15.00 uur)
Locatie		
Rosendael 2a, 6891 DA Rozendaal
Aanmelden	aanmelden kan door een mail te sturen naar Saskia Bemer,
s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl. Graag aangeven van
welke groep je bent en met hoeveel personen je komt.
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Vrijwilligersdag 2020 gaat helaas niet door
Het hanteren van de 1,5 meter afstand tot elkaar, is moeilijk te realiseren in grote groepen,
zeker wanneer er bijvoorbeeld ook een excursie plaatsvindt. Doordat veel van de vrijwilligers vanwege hun leeftijd ook behoren tot de risicogroep, hebben wij besloten
de vrijwilligersdag, zoals jullie deze kennen van voorgaande jaren, dit jaar niet te laten
plaatsvinden. Hopelijk kan de vrijwilligersdag volgend jaar weer plaatsvinden. Wij vinden
dit natuurlijk erg jammer en denken nog hard na over een andere manier om jullie dit
jaar te bedanken voor alle vrijwillige inzet die jullie leveren!
Wij zijn in ieder geval blij te horen dat veel vrijwilligersgroepen sinds 1 juli het werk
(in kleine groepen) weer opgepakt hebben. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten.

Vrijwilligersmap beschikbaar
Op dit moment werken wij aan een vrijwilligersmap. Als deze map klaar is, zorgen wij dat
elke vrijwilligersgroep deze map ontvangt. In de vrijwilligersmap komt diverse informatie die
voor de vrijwilligers(groep) relevant is. Het is bedoeld als hulpmiddel, ook bijvoorbeeld als
een nieuwe vrijwilliger meedoet. De documenten uit de map ontvang je ook digitaal op
een usb-stick.
De volgende onderwerpen komen in ieder geval in de map te staan:
• Corona
• Voorbereiding van je werkdag
• Gereedschap
• Veilig werken
• Vrijwilligersovereenkomst van de betreffende werkgroep
Graag willen wij na afsluiting hiervan in november een rondje langs de coördinatoren van
de werkgroepen maken om de vrijwilligersmap, USB-stick, EHBO doos en de vrijwilligersovereenkomst te overhandigen. Ook vinden we het prettig jullie even te spreken en met
elkaar het jaar samen door nemen! Simone Schubert

Vrijwilligersgroep hydrologie in oprichting
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Hoeveel water stroomt er door de beek? Met deze vraag gaat een nieuwe werkgroep
binnenkort aan de slag. In goede samenwerking tussen de Bekenstichting en het
waterschap is een nieuwe vrijwilligersgroep in oprichting.
Het doel van de werkgroep is het in beeld brengen van debieten (waterafvoer) van
verschillende beken op de Oost-Veluwe.
Op dit moment is de benodigde apparatuur, een mobiele debietmeter in bestelling.
Ook wordt er hard gewerkt aan een meetplan en worden vrijwilligers geworven. In eerste
instantie zijn er vier meetplekken uitgekozen. Dit kan in de toekomst eventueel worden
uitgebreid. In september volgt een instructiemoment en vanaf dan gaat er wekelijks
gemeten worden. Wij kijken uit naar de deze nieuwe samenwerking, in de volgende
nieuwsbrief meer over deze nieuwe werkgroep!
Robbin Buitink

