
 

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor 
de Werkgroep Beurzen 

 
 
Lijkt het je leuk om iets voor onze wijk te doen? Vind je het leuk om bezig te zijn met 
speelgoed en kinderkleding? Dan is de Werkgroep Beurzen misschien iets voor jou. 
Er worden twee kledingbeurzen per jaar georganiseerd: één in het voorjaar en één in het 
najaar. Daarnaast wordt begin november een speelgoedbeurs georganiseerd. 
De taken binnen de werkgroep zijn klein en goed te combineren met ieders drukke 
privéleven. Naast de tijd voor de beurzen zelf, kost het je maar een beperkt aantal uren per 
jaar, op tijden die jou het beste uitkomen! 
 
Wij zoeken: 
 
Werkgroeplid  PR – Vind jij het leuk om de PR te verzorgen vooraf, tijdens en na de beurzen?  
Dit kun je doen: 
• Verzorgen van persberichten in de kranten, de Stins en de Zondagsbrief 
• Bijhouden van Facebook en Twitter 
• Onderhoud website beurzen wijkvereniging WVF 
 
Werkgroeplid accommodatie – Vind jij het leuk om contact te onderhouden met de 
organisatoren van andere Zwolse beurzen en met de beheerder van de accommodatie? 
• Eenmaal per jaar stem jij de data van de WVF beurzen af met de organisatoren van de 

overige beurzen die in Zwolle worden gehouden 
• Eenmaal per jaar geef jij de data van de beurzen door aan de beheerder van de 

accommodatie 
• Vooraf aan de beurzen stem je met de beheerder een en ander af over het gebruik van 

de ruimte (aantal tafels stoelen),  tijden van de beurs, aantal vrijwilligers en de catering 
 
Werkgroeplid financiën – Vind jij het leuk om je bezig te houden met het financieel beheer 
van de beurzen? Dan zoeken wij jou. 
• Vooraf aan de beurzen zorg jij voor voldoende wisselgeld in de kassa’s 
• Na afloop van de beurzen maak jij een overzicht van het aantal stuks ingebrachte 

artikelen, percentage verkochte artikelen en een financieel overzicht 
• Eens per jaar maak jij een overzicht voor het jaarverslag van de wijkvereniging 
 
Werkgroeplid  materialen – Vooraf aan de beurs en tijdens de beurs gebruiken we allerlei 
materialen. Vind jij het leuk om het voorraadbeheer hiervan te verzorgen? 
• Vooraf aan de beurs inventariseer je welke materialen op voorraad zijn en je vult deze 

aan (schrijfwaren, checklijstjes, databriefjes volgende beurzen etc.) 
 

Als werkgroep vergaderen we doorgaans driemaal per jaar op een avond van 20.00 tot 22.00 
uur. Verder ben je aanwezig bij: 
• De opbouw van de beurzen op de vrijdagmiddag, vanaf ongeveer 15.00 uur 
• Inname, keuren en sorteren op de vrijdagavond 
• De beurs op zaterdag van omstreeks 08:00 uur tot ongeveer 14:00 uur  
 
Hebben wij je interesse gewekt? 
Heb je interesse, of wil je eerst iets meer weten? Kijk dan op 
https://stinskracht.nl/groep/werkgroep-beurzen of neem dan even contact op met 
Eveline Driezen (06-31055649), of Ilse Timmer (06-30247455) van Wijkvereniging 
Westenholte Voorst Frankhuis (WVF). Wij zijn 's avonds het beste bereikbaar. 

 


