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ANBI STICHTING MEEMAKEN IN MINIATUUR.
MEDEWERKERS VRIJWILLIGERSWERK VOOR EVENEMENTEN- ANNEX ADMINISTRATIEVE
ONDERSTEUNING
Taakomschrijving
De ANBI Stichting MeeMaken in Miniatuur te Rotterdam is op zoek naar enkele vrijwilligers die de
stichting willen helpen bij het mede-organiseren van kleinschalige evenementen, het verrichten van
enkele administratieve werkzaamheden en het mede-beoordelen van aan de stichting aangeboden
schenkingen van modelbanen en modeltreinmaterieel.
Missie en Strategie Stichting MeeMaken in Miniatuur
De missie van de stichting MeeMaken in Miniatuur is om zoveel mogelijk mensen de wereld in
Miniatuur te laten beleven in meest brede zin, met name kinderen, senioren en minder validen. Wij
willen hen laten genieten en hen iets leren door de bijzondere ervaring van model-, maquette- en
miniatuurbouw. Model-, maquette- en miniatuurbouw is leuk en leerzaam. Je kunt er van genieten
en je steekt er iets van op. De stichting richt zich daarom op het inzetten van model-, maquette- en
miniatuurbouw voor studie, educatie en genoegen voor een zo groot mogelijk publiek, met in het
bijzonder de jeugd, jongeren en minder validen. Als laatste richt de stichting zich ook op het
veiligstellen, in stand te houden en tentoonstellen van (verzamelingen van) modellen en maquettes.
Deze kunnen tevens ingezet worden voor de andere doelen van educatie, studie en genoegen. De
stichting beoogt niet het maken van winst. Alle inkomsten worden direct geïnvesteerd in lopende en
nieuwe activiteiten.
Plaats werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats op locaties waar de stichting collecties voor het publiek ten toon
stelt, op locaties waar de stichting in bruikleen gegeven objecten onderhoudt en op plaatsen waar de
stichting projecten realiseert. De werkzaamheden kunnen eveneens deels plaatsvinden in de
werkruimte van de Stichting aan het Weena 745 ten kantore van Miniworld Rotterdam
Vrijwilligersuren per week
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat hij of zij bereid is voor het verrichten van de
activiteiten/werkzaamheden gemiddeld 10 uur per week beschikbaar te zijn (specifieke afspraken
m.b.t. vergaderingen, bureautijden, aanwezigheid, roosters enz. kunnen in een bijlage worden
geregeld).
Plaats in de stichting
De vrijwilligers helpen bij het mede-organiseren van kleinschalige evenementen, het verrichten van
enkele administratieve werkzaamheden en het in samenwerking met een stichtingsbestuurder
beoordelen van aan de stichting aangeboden schenkingen van modelbanen en modeltreinmaterieel.

Taak inhoud;
De vrijwilligerstaken omvatten volgende:
1. Het meehelpen bij het organiseren van stichtingsactiviteiten en stichtingsevenementen
2. Het verrichten van lichte administratieve werkzaamheden als het bijhouden van de
vrijwilligersadministratie
3. Het op locaties samen met een stichtingsbestuurder beoordelen van de culturele waarde van
aan de stichting ter schenking aangeboden maquettes en het ophalen van het aangeboden
materiaal.
4. Het behartigen van de belangen van de stichting
5. Samenwerken met andere organisaties waar de Stichting mee samenwerkt.
Eigenschappen
•

Je hebt een goed denkniveau op minimaal MBO niveau;

•

Je hebt enige ervaring in het mede-organiseren van activiteiten en evenementen en /of enige
aantoonbare administratieve ervaring en / of;

•

Je hebt enig inzicht en kennis van de treinmodelwereld om een inschatting te kunnen maken
van de culturele waarde van aan de stichting ter schenking aan geboden modelbanen en
modeltreinmateriaal;

•

Je bent veelal flexibel inzetbaar, zowel overdag, ’s avonds als in het weekend;

•

Je bent representatief, pragmatisch en vrij ondernemend ingesteld:

•

Je hebt goede contactuele eigenschappen en hebt er plezier in om nieuwe contacten te
leggen;

•

Je kunt vrij zelfstandig werken en neemt makkelijk initiatieven;

•

Je hebt aantoonbaar affiniteit met de doelstellingen van de stichting of hebt eerder voor een
goede-doelen-organisatie gewerkt;

•

Je beheerst de Nederlandse taal vrij goed, zowel schriftelijk als mondeling;

•

Je bent woonachtig in Rotterdam of op redelijke afstand daarvan

•

Je hebt een rijbewijs, het bezitten van een auto is een pre.

Onkosten vergoeding:
Slechts vergoeding van voor stichtingswerk gemaakte reiskosten op basis van openbaar vervoer of op
basis van de wettelijk bepaalde vergoeding per kilometer vindt plaats.

Nadere informatie over de vrijwilligerswerkzaamheden zijn te vinden op:
www.meemakeninminiatuur.nl
Belangstellenden voor de rol van bovengenoemd vrijwilligerswerk of delen daarvan kunnen hun
belangstelling richten aan: info@meemakeninminiatuur.nl.

