
... voor de 
museum balie en 

museumwinkel 
Momenteel zetten 45 gemoti-

veerde vrijwilligers zich in om 
de vele bezoekers van MUSEUM 

VEERE te  ontvangen en ze een 
aangenaam verblijf te bezorgen.  

Museum Veere is  vernieuwd en bouwt aan 
de toekomst. Daardoor zijn er bijzondere 

 taken  bijgekomen. Wij zoeken daarom  extra 
 vrijwilligers die ons team komen versterken. 

Als gastheer of –vrouw ontvangt u de bezoekers in 
de museumwinkel en geeft hun informatie over het 

museum en de huidige tentoonstellingen. U bedient 
de kassa voor het afrekenen van entree gelden en aan-

kopen uit de museumwinkel.

Dit vragen wij: Een goede gastvrouw  of –heer hoeft echt 
niet alles te weten over kunst en geschiedenis van Veere of 

verschillende talen te spreken. Voor bezoekers zijn daarvoor 
zaalpapieren in verschillende talen beschikbaar. Wij zoeken 

mensen waar we op kunnen rekenen, die vriendelijk en gastvrij 
zijn en zelfstandig kunnen werken. Wij leren u wat er allemaal te 

zien is in het museum. 

Tijdsbesteding: Het museum is van maandag tot en met zondag 
geopend gedurende het hele jaar. De werktijden in de ochtend zijn 

van 10.00 uur tot 13.00 uur en in de middag van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Wij vragen uw inzet voor ten minste 1 dagdeel per twee 

weken (meer of minder is uiteraard bespreekbaar)

Gastheer of -vrouw ...

Dit biedt MUSEUM VEERE:
Als vrijwilliger van MUSEUM VEERE werkt u in 
 bijzondere  gebouwen die de historie van Veere 
ademen. U ontmoet veel verschillende mensen die 
met plezier het museum bezoeken. Wij zorgen 
 ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt.  Tijdens 
vrijwilligersbijeenkomsten krijgt u uitleg van de 
curator over nieuwe wissel tentoonstellingen 
en er zijn mogelijkheden om een passende 
opleiding te volgen. 

Jaarlijks nodigen we u uit voor een 
 vrijwilligersuitje. Alle afspraken worden 
vast gelegd in een  vrijwilligerscontract, 
u ontvangt een reiskostenvergoeding 
als u buiten Veere woont en u bent 
als vrijwilliger WA verzekerd via 
de gemeente.

Meer informatie: Voor meer informatie of een vrijblijvend 
kennis makingsgesprek kunt u contact opnemen met: 

Marieke Gideonse: 06-39458431 of m.gideonse@schotsehuizen.nl. 

Of kijk op www.museumveere.nl
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Momenteel zetten 45 gemoti-
veerde vrijwilligers zich in om 

de vele bezoekers van MUSEUM 
VEERE te  ontvangen en ze een 

aangenaam verblijf te bezorgen.  

Museum Veere is  vernieuwd en bouwt aan 
de toekomst. Daardoor zijn er bijzondere 

 taken  bijgekomen. Wij zoeken daarom  extra 
 vrijwilligers die ons team komen versterken. 

Museum Veere organiseert uiteenlopende  activi-
teiten voor jong en oud. U kunt hierbij denken 

aan lezingen, vergaderingen,  (kinder)workshops 
en recepties. Voor het  begeleiden van evenementen 

zoeken wij  gastheren en -vrouwen, die overdag, in 
de avonduren of het weekeind beschikbaar zijn. 

Als gastheer of -vrouw ontvangt u de gasten, verzorgt 
eventueel koffie en thee en staat u de gasten te woord bij 

vragen. Samen met de huurder neemt u het huurcontract 
door. U controleert de verhuurde ruimte op een nette presen-

tatie vooraf en na afloop en aan het einde sluit u het pand af.  

Dit vragen wij: Bent u servicegericht, representatief, zelfstan-
dig, vindt u het leuk om mensen een fijne dag te bezorgen en 

bent u ook in de avonduren beschikbaar? Dan komen we graag 
met u in contact. 

Tijdsbesteding: Twee dagdelen per maand. De evenementen 
 vinden vaak overdag plaats, maar kunnen ook in de avonden of de 
weekenden plaatsvinden.

Gastheer of -vrouw evenementen

Dit biedt MUSEUM VEERE:
Als vrijwilliger van MUSEUM VEERE werkt u in 
 bijzondere  gebouwen die de historie van Veere 
ademen. U ontmoet veel verschillende mensen die 
met plezier het museum bezoeken. Wij zorgen 
 ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt.  Tijdens 
vrijwilligersbijeenkomsten krijgt u uitleg van de 
curator over nieuwe wissel tentoonstellingen 
en er zijn mogelijkheden om een passende 
opleiding te volgen. 

Jaarlijks nodigen we u uit voor een 
 vrijwilligersuitje. Alle afspraken worden 
vast gelegd in een  vrijwilligerscontract, 
u ontvangt een reiskostenvergoeding 
als u buiten Veere woont en u bent 
als vrijwilliger WA verzekerd via 
de gemeente.

Meer informatie: Voor meer informatie of een vrijblijvend 
kennis makingsgesprek kunt u contact opnemen met: 

Marieke Gideonse: 06-39458431 of m.gideonse@schotsehuizen.nl. 

Of kijk op www.museumveere.nl
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Momenteel zetten 45 gemoti-
veerde vrijwilligers zich in om 

de vele bezoekers van MUSEUM 
VEERE te  ontvangen en ze een 

aangenaam verblijf te bezorgen.  

Museum Veere is  vernieuwd en bouwt aan 
de toekomst. Daardoor zijn er bijzondere 

 taken  bijgekomen. Wij zoeken daarom  extra 
 vrijwilligers die ons team komen versterken. 

Vanaf 28 maart verzorgen wij met onze vrijwil-
lige bodes de huwelijken in het Stad huis. Om dit 

alles in goede banen te leiden, zoeken wij een 
 Coördinator  Huwelijken. 

Gemeente Veere plant in overleg met u de huwelijken 
in voor de trouwzaal in het Stadhuis. U reserveert deze 

in de agenda van het Stadhuis en maakt een rooster voor 
de bodes. U heeft contact met de bruidsparen voor het 

 bezichtiging van de trouwzaal en u informeert hen over de 
mogelijkheden voor trouwen in het Stadhuis. Verder bent u 

 verantwoordelijk voor facilitaire zaken, u heeft bijvoorbeeld 
 contact met de bloemist over de te verzorgen bloemstukken, en 

voor het aansturen van de bodes (ongeveer 4 personen).  

Dit vragen wij: U heeft er plezier in om zaken tot in de puntjes 
te regelen. U vindt het leuk om met mensen om te gaan, u bent gast-

vrij en enthousiast en u kunt goed organiseren. 

Tijdsbesteding: Gemiddeld vraagt deze functie 1 dagdeel per 
week. Veel van de taken kunt u flexibel inplannen en het is mogelijk 

vanuit huis zaken te regelen.

Coördinator Huwelijken

Dit biedt MUSEUM VEERE:
Als vrijwilliger van MUSEUM VEERE werkt u in 
 bijzondere  gebouwen die de historie van Veere 
ademen. U ontmoet veel verschillende mensen die 
met plezier het museum bezoeken. Wij zorgen 
 ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt.  Tijdens 
vrijwilligersbijeenkomsten krijgt u uitleg van de 
curator over nieuwe wissel tentoonstellingen 
en er zijn mogelijkheden om een passende 
opleiding te volgen. 

Jaarlijks nodigen we u uit voor een 
 vrijwilligersuitje. Alle afspraken worden 
vast gelegd in een  vrijwilligerscontract, 
u ontvangt een reiskostenvergoeding 
als u buiten Veere woont en u bent 
als vrijwilliger WA verzekerd via 
de gemeente.

Meer informatie: Voor meer informatie of een vrijblijvend 
kennis makingsgesprek kunt u contact opnemen met: 

Marieke Gideonse: 06-39458431 of m.gideonse@schotsehuizen.nl. 
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Momenteel zetten 45 gemoti-
veerde vrijwilligers zich in om 

de vele bezoekers van MUSEUM 
VEERE te  ontvangen en ze een 

aangenaam verblijf te bezorgen.  

Museum Veere is  vernieuwd en bouwt aan 
de toekomst. Daardoor zijn er bijzondere 

 taken  bijgekomen. Wij zoeken daarom  extra 
 vrijwilligers die ons team komen versterken. 

Om ons bodeteam voor de  huwelijken compleet 
te maken, zoeken wij drie bodes.  

Tijdens de feestelijke trouwplechtigheid leidt u de 
 ceremonie in goede banen. Voorafgaand aan de 

 ceremonie zorgt u voor een juiste inrichting van de 
trouwzaal. U ontvangt de trouwambtenaar. 

U ontvangt de gasten in de sfeervolle trouwzaal, leidt 
het bruidspaar en de gasten naar hun plaats en houdt de 

 planning in de gaten.   

Dit vragen wij: Bent u gastvrij, enthousiast, precies, een 
goede planner en vindt u het leuk om een bruidspaar een 

 onvergetelijke dag te bezorgen? Dan zijn we op zoek naar u.  

Tijdsbesteding: Als bode wordt u gemiddeld 1 dagdeel per  
week ingezet, de nadruk ligt op de maanden mei, juni en september. 

De meeste huwelijken vinden op vrijdag overdag plaats.

Bode Huwelijken

Dit biedt MUSEUM VEERE:
Als vrijwilliger van MUSEUM VEERE werkt u in 
 bijzondere  gebouwen die de historie van Veere 
ademen. U ontmoet veel verschillende mensen die 
met plezier het museum bezoeken. Wij zorgen 
 ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt.  Tijdens 
vrijwilligersbijeenkomsten krijgt u uitleg van de 
curator over nieuwe wissel tentoonstellingen 
en er zijn mogelijkheden om een passende 
opleiding te volgen. 

Jaarlijks nodigen we u uit voor een 
 vrijwilligersuitje. Alle afspraken worden 
vast gelegd in een  vrijwilligerscontract, 
u ontvangt een reiskostenvergoeding 
als u buiten Veere woont en u bent 
als vrijwilliger WA verzekerd via 
de gemeente.

Meer informatie: Voor meer informatie of een vrijblijvend 
kennis makingsgesprek kunt u contact opnemen met: 

Marieke Gideonse: 06-39458431 of m.gideonse@schotsehuizen.nl. 
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Momenteel zetten 45 gemoti-
veerde vrijwilligers zich in om 

de vele bezoekers van MUSEUM 
VEERE te  ontvangen en ze een 

aangenaam verblijf te bezorgen.  

Museum Veere is  vernieuwd en bouwt aan 
de toekomst. Daardoor zijn er bijzondere 

 taken  bijgekomen. Wij zoeken daarom  extra 
 vrijwilligers die ons team komen versterken. 

Het Museum Veere krijgt een paar keer per jaar 
een nieuwe tentoonstelling. Voor het op- en afbou-

wen van deze wisseltentoonstellingen zoeken wij 
 vrijwilligers.  

Daarnaast zijn er regelmatig mensen nodig voor 
 allerlei klusjes zoals het verplaatsen van (zware)  spullen 

en de jaarlijks schilderbeurt. 

Dit vragen wij: Wij zoeken handige mensen die flexibel 
inzetbaar zijn en zelfstandig kunnen werken.  

Tijdsbesteding: Voor de klussen doen we 1 dag per maand 
een beroep op u.

Klushulp, handig en fexibel

Meer informatie: Voor meer informatie of een vrijblijvend 
kennis makingsgesprek kunt u contact opnemen met: 

Marieke Gideonse: 06-39458431 of m.gideonse@schotsehuizen.nl. 

Of kijk op www.museumveere.nl

Dit biedt MUSEUM VEERE:
Als vrijwilliger van MUSEUM VEERE werkt u in 
 bijzondere  gebouwen die de historie van Veere 
ademen. U ontmoet veel verschillende mensen die 
met plezier het museum bezoeken. Wij zorgen 
 ervoor dat u goed beslagen ten ijs komt.  Tijdens 
vrijwilligersbijeenkomsten krijgt u uitleg van de 
curator over nieuwe wissel tentoonstellingen 
en er zijn mogelijkheden om een passende 
opleiding te volgen. 

Jaarlijks nodigen we u uit voor een 
 vrijwilligersuitje. Alle afspraken worden 
vast gelegd in een  vrijwilligerscontract, 
u ontvangt een reiskostenvergoeding 
als u buiten Veere woont en u bent 
als vrijwilliger WA verzekerd via 
de gemeente.

MUSEUM VEERE 
ZOEKT 
VRIJWILLIGERS:


