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Beste vrijwilliger, 
 
Recentelijk hebben wij als bestuur ESC’90 aangemeld bij Volontario Stein. Wij hebben uitleg 
gekregen over Volontario Stein, een waarderingsinitiatief voor vrijwilligers in de gemeente Stein. 
Volontario Stein wil binnen onze gemeente een ‘maatschappelijk netwerk’ zijn voor vrijwilligers, 
verenigingen, stichtingen en lokale bedrijven. 
 
Wij willen ook jou graag de kans bieden om aan Volontario Stein deel te nemen om zo tijdens een 
event een beloning naar keuze voor jouw vrijwilligerswerk te verkrijgen. 
 
Volontario werkt als volgt 
 

 Je meldt je aan en registreert je uren op www.volontariostein.nl. 

 Wij keuren deze uren goed. 

 Lokale bedrijven worden door Volontario benaderd voor een maatschappelijke bijdrage. 

 Eind van het jaar ontvang je een VOLO-cheque. Deze cheque kun je inwisselen op het event. Je 
kunt voor je VOLO’s een cadeau kiezen of je kunt ze/of een gedeelte ook aan onze vereniging 
geven. Wij zullen dan zorgen dat deze goed besteed worden. 

 
Doe jij mee? Graag! 
 
Meld je nu als vrijwilliger aan op www.volontariostein.nl. Wij keuren jouw aanmelding als vrijwilliger 
goed. Vanaf dat moment kun je je uren registreren. 
 

 
  
 
 
Wij adviseren je je aan te melden voor de nieuwsbrief en Volontario te liken op Facebook. 
 
 
Voor uitleg en vragen over Volontario Stein kun je terecht bij Diana Beugels. 
diana.beugels@ziggo.nl 
 
Wij hopen op je deelname! 
 
Bestuur HV ESC’90 
 

Inschrijven bij Volontario Inloggen en uren schrijven 

http://www.volontariostein.nl/
http://www.volontariostein.nl/
mailto:diana.beugels@ziggo.nl
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Hoe werkt Volontario Stein. 
 

 Eerst meld je je aan als vrijwilliger bij HV ESC’90 

 Na aanmelding moet eerst goedkeuring door het bestuur plaats vinden, pas daarna kun je 
inloggen. Niet te snel een 2e account aanmaken dus graag even geduld hebben tot dat we je 
aanmelding hebben goedgekeurd 

 Je kunt na aanmelding de uren die je als vrijwilliger voor ESC’90 hebt ondersteund invullen. 
Zelf even kiezen bij welke taak je actief geweest bent.  

 De uren die je invult worden goedgekeurd door het bestuur, indien er bij het bestuur bekend 
is waar je hebt ondersteund. Zorg dus zelf met je team voor een goede administratie van b.v. 
het fluiten van jeugdwedstrijden. 

 Indien het bij het bestuur niet bekend is dat je als vrijwilliger actief bent geweest worden je 
uren niet goedgekeurd. 

 2 weken voor het volo evenement kun je tijdelijk geen uren schrijven i.v.m. het uitgeven van 
de volo’s. Zodra  Volontario Stein de volo’s naar de vrijwilligers heeft verstuurd kunnen er 
weer uren worden geschreven, de uren die je in deze periode actief bent kun je uiteraard 
achteraf nog invullen. 

 Tijdens het volo evenement dat plaats vindt in november van elk kalenderjaar zullen wij 
ervoor zorgen dat er een box staat waar jullie indien jullie willen enkele volo’s kunnen 
doneren die wij ter beschikking van de club stellen voor het aanschaffen van prijzen voor 
tombola bij de wedstrijden van DS1/summermasters enz. 

 


