
Aanmeldingsformulier vrijwilligerswerk bij 

           Zorgcoöperatie Graag gedaan Leende 

                                   Vrijwilligerswerk gerelateerde vragen 

 

Zc Graaggedaan 26-4-2021 

Naam 

Adres 

Telnr 

mailadres 

 

 

Vriendendienst 

 

o Boodschappenhulp 

o Begeleiden bij winkelen  

o Begeleiden bij bezoek aan familie, vrienden,  

schouwburg of film 

o Tijdelijk helpen met kleine huishoudelijke karweitjes 

bij acute noodsituatie 

o Kinderen opvangen bij acute noodsituatie 

o Planten water geven en hond uitlaten bij acute 

noodsituatie 

o Een luisterend oor 

o Kopje koffie drinken,  voorlezen, spelletjes doen bij 

alleenstaande of mensen met een beperking 

 

o Mantelzorgondersteuning 

o Burenhulp 

o Koken voor een ander 

o Huiswerkbegeleiding 

o Palliatieve begeleiding 
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Gastvrouw/heer 

 

 

 

o Gastvrouw/heer  bij koffie uurtje in een 

ontmoetingsruimte van de Huiskamer 

o Opzetten en begeleiden van activiteiten of 

evenementen 

 

Gezondheid/sport/begeleiding 

 

 

o Begeleiden artsenbezoek en bereid klanten te helpen 

met omkleden en deel te nemen aan gesprek met de 

arts 

o Begeleiding naar Schouwburg of overige 

vrijetijdactiviteiten 

o Dementie 

o Palliatieve zorg 

 

o Medicijnen halen 

o Lichamelijk activiteit 

o Groepswandeling  

o Fietsen  

Vervoer  met dorpsauto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent u inzetbaar met eigen 
vervoer 

o Vervoer algemeen: bij bezoek aan familie, vrienden, 

schouwburg, film etc. 

o Vervoer om medische reden  

 

o Vervoer en begeleiden naar zorginstantie 

 
o Vervoer en begeleiden naar therapie 

o Medicijnen halen 

o Dorpsauto 

o Ja / nee 
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Klussendienst 

 

 

 

Repair café 

 

 

o Klussendienst 

o Kleine klussen aan huis 

o Klein tuinonderhoud 

o Sneeuw- bladruimen 

o Repair café 

o Technische reparatie algemeen 

o Reparatie elektronische componenten 

o Textiel reparatie 

o Fietsreparatie 

ICT en of ondersteunen van 

organisatie 

 

o Onderhoud van een website 
o Organiseren van curssen/trainingen voor iPad/ 

computer etc. 

Bestuurlijke taken voor 
zcGraaggedaan 
 

o Bestuursfunctie 
o Voorzitter, penningmeester, secretariaat 
o Adviseur om Raad van Advies 
o PR en communicatie  
o Opzetten van projecten 

 
 

 
Betaalde hulp (mogelijk in de 
toekomst als werknemer of als 
zzper  bij zcGraaggedaan) 
  

o Wijkverpleging In dienst van ZCGG 
o Thuiszorg In dienst van ZCGG 
o Huishoudelijk werk particulier 
o Palliatieve begeleiding 
o Welzijnsconsulent 

 
 

 

Dit formulier graag volledig invullen en inleveren op  
 Secretariaat Irislaan 30  5595 EH Leende : of stuur het per mail naar info@zcgraaggedaan.nl 
Voor meer informatie bezoekt u onze website: www.zcgraaggedaanleende.nl of bel naar tel: 

0611193366 

 
Zorg Coöperatie Graag Gedaan Leende en de vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld 
worden. 
Zorg coöperatie Graaggedaan Leende houdt zich aan de AVG wetgeving. De regelgeving m.b.t. bescherming van uw 

persoonsgegevens worden gerespecteerd. 

mailto:info@zcgraaggedaan.nl
http://www.zcgraaggedaanleende.nl/

