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Match voor vrijwilligers 
Dr. Poelsstraat 6 
5802 AX  Venray 

0478-516995 
info@matchvoorvrijwilligers.nl 

 
Matchvoorvrijwilligers.nl 

Vacaturebankmatch.nl 



Bestuur 
De samenstelling van het bestuur:  

- Huub Thijssen, voorzitter a.i. 
- Sjang Vollenberg 
- Maria Clarke 

 
Vrijwilligers 
Het vrijwilligersteam van Match bestaat (per 31 december 2018)  uit 20 personen.  
 
Organisatiestructuur 
Er is 1 betaalde kracht bij Match. Dat is een managementrol. Die wordt ingevuld door Martin 
Leenders.  
De projectgroepen binnen Match zijn zoveel als mogelijk zelfsturende teams waarin grote 
verantwoordelijkheid over de activiteiten van die groepen in de groep zijn neergelegd.  
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Trainingen 
 

Januari Bemoeizorg 
 Reanimatie (cursus 1) 
 Reanimatie (cursus 2) 
 Vrijwilligerscoach (afronding groep 1)  
 Vrijwilligerscoach (start groep 2) 
Februari Privacy 
 Reanimatie (cursus 3) 
Maart Reanimatie (cursus 4) 
April Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) (cursus 1)  
 Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) (cursus 1)  
 Opgeruimd hoofd, opgeruimd huis/grip op chaos 
Mei Streetleague 
Juni Vervoersregelingen 
September Conflicthantering 
 Bedrijfshulpverlening, herhaling (cursus 1) 
 Bedrijfshulpverlening, herhaling (cursus 2) 
 Oktober Jouw kwaliteiten, jouw kracht (cursus 1) 
 Jouw kwaliteiten, jouw kracht (cursus 2) 
 Bedrijfshulpverlening, herhaling (cursus 3)  
 De kracht van het team  
November PowerPoint  

 
Binnen de groep trainingen is het project Power veerkracht op leeftijd gestart. 
 
Het doel van POWER Veerkracht op leeftijd is om senioren op lokaal niveau te ondersteunen bij hun 
keuzevorming van, participatie in en perspectief op sociale netwerken en maatschappelijke 
betrokkenheid. In Q3 en Q4 zijn een 3 medewerkers van Match door Gilde Nederland/Power 
veerkracht op leeftijd opgeleid om het project te kunnen uitvoeren.  
 
 
Match on Tour 
 

Februari  Vrijwilligerswerk in de toekomst  
April  Ouderen in beweging 
Juni Match 
Augustus Hoe gaat het met je? 
Oktober  Privacy 

 
 
Stagemarkt Raayland College 
Match was als standhouder aanwezig op de stagemarkt van het Raayland College. Daarbij hebben 
niet alleen reclame voor onszelf gemaakt maar hebben wij ook uitleg gegeven over vrijwilligerswerk 
in het algemeen en studenten doorverwezen/geattendeerd op organisaties die niet aanwezig waren 
op de markt.  
 
 
 
 
 
 
 



De Pluum (een groot succes!) 
 
De organisatie van de Pluum is in handen van Match voor vrijwilligers en deze werd dit jaar 
gehouden in Anno 54. Burgemeester Hans Gilissen en wethouder Anne Thielen reikten de Pluumen 
uit aan 16 vrijwilligers(groepen). Deze vrijwilligers zijn door hun eigen organisaties uitgekozen voor 
hun bijzondere verdiensten als vrijwilliger. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Atelier 
Jerusalem. Een paar prachtige muziekstukken met dwarsfluit, gitaar en zang werden ons ten gehore 
gebracht. 
Omroep Venray maakte een TV Verslag:  
https://www.omroepvenray.nl/webtv/uitreiking-van-de-pluum 
 
TV Verslag van Peel en Maas TV 
https://www.youtube.com/watch?v=L7KuADAkaw4 
 
 
Match en Catch 
 
Spaarprogramma voor vrijwilligers 
https://www.matchvoorvrijwilligers.nl/match-catch 
n samenwerking met verschillende ondernemers is er een webshop gebouwd, speciaal voor 
vrijwilligers uit de gemeente Venray.  
Met een uniek ontworpen urensysteem kun je als vrijwilliger je gewerkte uren registreren. Jouw 
vrijwilligersorganisatie(s), zorgt voor de goedkeuring van je uren. Voor elk uur krijg je een punt, een 
Catch genaamd. In de webshop staan allerlei leuke artikelen en kortingen, die gedoneerd worden 
door de maatschappelijk betrokken ondernemers. Je kunt shoppen in de webshop en betalen met je 
gespaarde Catches. Match zorgt voor een tegoedbon voor het bestelde artikel en/of korting 
waarmee je naar de betreffende winkel of onderneming kunt gaan. 
 
 
PR 

- Maandelijkse nieuwsbrief 
- Wekelijkse radio uitzending bij Omroep Venray 
- Website 
- Social Media (Facebook,Twitter, Instagram)  
- Vacature van de week  
- Matchkrant 2018 (huis aan huis verspreid)  

 
Bij de grotere events (vrijwilligersmarkt en De Pluum) besteden de Omroep Venray en Peel en Maas 
TV aandacht aan de door Match georganiseerde activiteit. Zie hiervoor ook “vrijwilligersmarkt” en 
“de Pluum”.  

 
 
Vrijwilligersmarkt 2018 
Match was de kar trekker bij de organisaties van de 2e Venrayse Vrijwilligersmarkt (8 september 
2018). De markt is een samenwerking van Match met Vitaal Kapitaal Limburg, Synthese en de 
gemeente Venray. De markt was erg succesvol. 32 organisaties hebben zich gepresenteerd op het 
Schouwburgplein.  
 
Peel en Maas TV maakte een reportage 
https://www.peelenmaasvenray.nl/nieuws/televisie/74417/vrijwilligersmarkt-match 
 
Ook omroep Venray had een TV reportage: 
https://www.omroepvenray.nl/webtv/match-vrijwilligersmarkt 
 



Maatschappelijke Stage 
Match voor vrijwilligers en de coördinatoren Maatschappelijke stage van het Raayland College g 
proberen meer organisaties te bewegen plaatsen beschikbaar te stellen voor de maatschappelijke 
stage van leerlingen van het Raayland College.  
 
Emerson College  
Het Emerson College is een Amerikaanse universiteit met een dependance in kasteel Well. Het 
onderwijs bestaat uit (klein)kunst, maar ook marketing en communicatie behoren tot het 
vakkenpakket. Het Emerson College in Well bestaat momenteel uit 87 studenten die 90 dagen in NL 
verblijven. In samenwerking met deze toonaangevende universiteit uit Boston zoekt Match 
organisaties waar studenten tijdens hun verblijf in Nederland ongeveer 2 uur per week 
vrijwilligerswerk kunnen doen. Gezien het krappe tijdschema van de studenten mag de reistijd niet 
meer dan een half uur vanuit kasteel Well bedragen. 
 
Stichting “ik begin” 
De Stichting “ik begin” heeft de activiteiten van het DAC overgenomen.  Zij willen graag de 
samenwerking met Match opzoeken om de doorstroom te garanderen. Zodra mensen gewend zijn 
aan een ritme kan Match ze doorgeleiden naar “regulier” vrijwilligerswerk.  
 
Ambassadeurs 
Sinds januari 2018 is Match voor vrijwilligers op zoek gegaan naar Ambassadeurs. Deze 
ambassadeurs moeten Match, via hun netwerk, helpen bij het vergroten van de naamsbekendheid 
van Match. Tevens zijn zij de toegang tot bedrijven en instellingen waardoor Match op zoek kan naar 
sponsoring/financiële bijdrages voor het programma. 
Match heeft thans 3 ambassadeurs: 
De heer H. Gillissen, burgemeester van Venray 
De heer F. Welschen, voormalig directeur Inalfa Venray 
Mevrouw A. Janssen, directievoorzitter Rabobank Horst-Venray 
De heer J. Hendrikx, directeur BiblioNu   
 
Vacaturebank 
Match wil de vacaturebank compleet vernieuwen. Hiervoor is het projectgroep aan de slag gegaan: 
“Ik zoek de Match, Ik ben de Match, Ik ken de Match”  Dat zijn de pijlers. 
Voor dit project werkt Match samen met vrijwilligers vanuit de dorpsraad Oostrum.  
 
UWV, re-integratie 
Match heeft, via het UWV, contact gehad met een reintegratiebureau. Met dat bureau is een 
verkenning gedaan naar de mogelijkheden om, via vrijwilligerswerk, reintegratieplaatsen aan te 
bieden.  
 
Kantoor 
Invulling loketfunctie, vraagbaak voor vragen m.b.t. vrijwilligerswerk in de gemeente Venray. 
Het kantoor is 7 dagdelen per week geopend.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Match Coaching 
Vrijwilligerswerk is voor veel mensen een mooie mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen, sociale 
contacten op te bouwen, werkervaring op te doen en nog veel meer. Het is niet voor iedereen even 
gemakkelijk om de stap naar vrijwilligerswerk te zetten. De vrijwilligerscoaches van Match helpen. 
Vrijwilligersorganisaties waar vrijwilligers werkzaam zijn kunnen ook een beroep doen op onze 
vrijwilligerscoaches.  
De coaches kijken naar en bespreken de volgende kernpunten  
- Interesses  
- Talenten  
- Kennis  
- Kwaliteiten  
 
Maatwerk/Intake 
Dit wordt ingezet voor de zgn. “type 3 vrijwilligers “ (en soms 2). In beginsel worden deze gesprekken 
gedaan door de vrijwilligerscoaches.  
Mede medewerkers “Maatwerk/Intake” bezoeken ook vrijwilligersorganisaties. Op deze manier 
kunnen zij een betere match maken tussen vraag en aanbod.  
 
Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de participatiecoaches van de gemeente 
Venray om mensen te stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen. Het betrof hier mensen vanuit de 
“participatiewet”  
 
Klanttevredenheidsonderzoek 
Dit is uitgevoerd door de eindexamenleerlingen (3e jaar) Marketing en Communicatie van Gilde 
Opleidingen.  


