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Beste lezer, 

Vorig jaar schreven we al dat we een roerige tijd achter de rug hadden, 

en dat geldt zeker nu nog steeds! Nog steeds is deze tijd nog niet 
voorbij, maar er is gelukkig wel weer wat meer lucht en ook weer wat 

meer mogelijkheden. Voor de organisaties en verenigingen en ook voor 

de vrijwilligers. Dat zien we zeker ook aan onze vacaturebank, de 

vacatures komen langzamerhand weer binnen en ook krijgen we weer 
aanmeldingen van vrijwilligers die graag hun steentje bij willen dragen 

in hun vrije tijd! 

 

Voor de vacaturebank; neem gauw een kijkje op www.viavorsa.nl. 
 

Heb je nieuwtjes, wil je iets kwijt, wil je wat vragen over 

vrijwilligerswerk? Neem dan contact met ons op. Op onze website 

kunnen we al het nieuws plaatsen, ook van jouw organisatie. En 
daarnaast kunnen we je helpen met alle vragen. Bel of mail ons gerust! 

En een afspraak maken behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 

Vrijwilligerswaardering 2020 

 

In december 2020 wilden we de horecabonnen van de gemeentelijke 

vrijwilligerswaardering van 2020 uitreiken aan alle vrijwilligers die zich 

aangemeld hadden. Ruim 2000 vrijwilligers hadden zich aangemeld 

voor een bon. Helaas konden we door de strakkere coronamaatregelen 

https://viavorsa.nl/


de bonnen niet uitreiken en hebben we begin juni de adressen van de 

vrijwilligers gevraagd. Afgelopen weken zijn de enveloppen met 

horecabonnen verstuurd naar de vrijwilligers die zich aangemeld 

hadden. We wensen jullie heel veel plezier met de bon en hopen dat 
jullie er nu echt van kunnen genieten! 

Overijsselse Vrijwilligers Prijs 

 

Ook dit jaar gaan we als Via Vorsa weer aan de slag met de 

Overijsselse Vrijwilligers Prijs (OVP). De OVP heeft vorig en dit jaar een 

andere opzet gekregen en in elke gemeente worden de winnaars 

gekozen. We zijn druk bezig met de organisatie van dit jaar. 
 

Afgelopen jaar (2020) hadden we 3 winnaars; Mondkapjesgroep 

Rijssen, Mondkapjesgroep Holten en Jakob Visser uit Holten. Allen 

hebben zij een mooie prijs ontvangen die uitgereikt werd door statenlid 
Susan Faal. 

Social Media 

 

Via Vorsa is ook te vinden op de socials! 

Op zowel Facebook als Instagram kun je ons vinden met het laatste 

nieuws, de nieuwste vacatures en mooie verhalen. Volg ons dus ook 

zeker daar, en tag ons in jullie berichten over vrijwilligerswerk. 

https://www.facebook.com/ViaVorsa
https://www.instagram.com/viavorsa


 

Ook delen we de vacatures van jullie organisaties en verenigingen 

graag op deze kanalen. Wil je graag een vacature delen? Laat het ons 

weten! Dan zullen wij deze voor jullie delen. 

Vakantieperiode 

 

In juli en augustus zijn we wat minder goed bereikbaar dan normaal. 
Ook wij gaan genieten van een fijne vakantie. Heb je vragen over 

vrijwilligers(werk) of de vacaturebank, neem dan contact met ons op 

via ons e-mailadres: info@viavorsa.nl. We proberen dan zo snel 

mogelijk te reageren. 
 

Het kantoor van ViaVie Welzijn, waar Via Vorsa een onderdeel van is, is 

elke morgen bereikbaar van 8.30 – 12.00 uur. Je kan hier langskomen 

of bellen naar 0548 – 36 27 55. 

Meer weten? We staan klaar! 

 

Heb je vragen of wil je meer weten van onze nieuwe website of over de 
vacaturebank? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande 

gegevens. We denken graag met jullie mee. Hopelijk maken jullie 

opnieuw weer gebruik van onze vacaturebank. 

mailto:info@viavorsa.nl


 

Want: Via Vorsa brengt mensen bij elkaar! 

 

Hannie Nijkamp (coördinator Via Vorsa); 

M: 06 - 33 59 21 53, werkdagen ma. t/m do. 

Inge Scharrenberg (medewerker Via Vorsa); 
M: 06 - 45 40 84 86, werkdagen ma., di. en do. 

Sanne Wagemans (medewerker Via Vorsa); 

M: 06 - 45 22 73 77, werkdagen di., wo. en do. 

 

Via Vorsa 
Smidsbelt 6 

7451 BL Holten 

0548 36 27 55 

Rozengaarde 75a 

7461 DA Rijssen 

0548 36 27 55 

(maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur) 

E-mail: info@viavorsa.nl 
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