Vrijwilliger

1 Verricht u vrijwilligerswerk?
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Zevensprong, oudervereniging, harmonie.
Voorziter CV de Kruugeniers Bar dienst TV de Kienehoef
Sportvereniging
Serveren en verzorgen van eetpunt boskant
Odendael, Bling onderdeel van Dichterbij.
ik werk als vrijwilliger bij de VVV
Ik ben kartrekker van burgerinitiatief `Groene Long Kienehoef` waarmee ik een bijdrage lever aan
de leefbaarheid in de wijk.
Hulp bij mijn (schoon)ouders in het verpleegtehuis ook bij andere.
Bij voetbalclub Rhode en bij WTC Gerry van Gerwen, en rijd regelmatig met oude buurtgenoten
naar diverse instanties.
Bestuur VNW en organiseren straat borrel
Bestuur van wijkver.,voetbal, scheidsrechter
Begeleid een klein sportclubje van 3 volwassenen met het syndroom van Down.
Activerend huisbezoek voor Welzijn de Meierij
Wel gedaan maar op het moment genoeg met mijn eigen gezin en hebben en houden te doen.
Komt wel weer!
nee moeilijk te been heb soms zelf hulp nodig
mijn partner verricht op vele plaatsen in ROOI vrijwilligerswerk
Medewerker TVM
Er is een toename in het vrijwilligerswerk, een afname van betaald werk. Waar moeten we van
leven? Vrijwillig werk is verdringing van betaald werk. Als we het werk belangrijk vinden moeten
we er voor betalen.
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1.1 Waarom verricht u geen vrijwilligerswerk?
(meerdere antwoorden)
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20 jaar gedaan nu stokje overgedragen
Als ik dat ga doen is bij mij zo het einde zoek en kan zo nog genoeg voor andere betekenen
.zonder dat ik me als vrijwilliger aan meld.
Ben er niet in staat dmv ziekte
gezondheid
Heb het jaren gedaan, ben nu met andere dingen bezig.
Heb nog jonge kinderen en help op school
Heb vrijwilligerswerk gedaan, maar werd uitgebuit, ging er ook aan onderdoor.
Hoe meer vrijwilligers, hoe meer werkloosheid.
Ik ben afhankelijk van zorgverleners
Ik ben mantelzorger
Ik ben voor vrijwilligerswerk maar moet nu nog veel werken om ons gezin te onderhouden. als
de tijd daar is wil ik het zeker wel doen.
Ik werk een aantal uren, heb daarnaast mijn kinderen om tijd in te steken en ook mijn dierbare
vrienden. daarnaast bezoek ik iedere week een tante van 80 en een stel kennissen van 80 jaar.
Komen de jongeren niet meer aan het werk als we alleen nog vrijwilligers werk gaan doen
Nog niets leuks gevonden
Nooit aan gedacht
Nu nog geen tijd, maar als ik straks 70 ben en nog in deze gezondheid dan zeker wel!
Op dit moment is er nog niets op mijn pad gekomen. Verder baan studie en baby dus ik
vermaak me wel.. Maar tijd is zeker geen excuus.
Rugpatient met grote beperkingen
Voel me niet altijd goed ik weet niet wat voor vreiwilligers werk
Zie voorgaande vraag
Zie vorig antwoord
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De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op woonplaats
en geslacht.
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