Contact en/of meer informatie?
Suur een email naar
info@inloopcentrumwageningen.nl
of neem contact op met coördinator
Jaap de Graaff via 06-18587206.

Openingstijden Markt 17:
Dinsdag/woensdag/vrijdag: 15:00-21:00
Zondag: 15:00-18:00

www.inloopcentrumwageningen.nl

Afwashulp bij Markt 17:
Afwasvrijwilligers verzorgen na de warme maaltijd in Markt 17
de afwas.
Er wordt gewerkt met afwasteams van twee mensen, waarbij er
ook vaak assistentie is vanuit de bezoekers.
De keuken van Markt 17 is ingericht met moderne apparatuur
zodat de afwas vlot verloopt.
Een afwashulp wordt gemiddeld één keer per week
ingeschakeld, inroostering en frequentie in overleg.

Kookvrijwilliger bij Markt 17:
Kookvrijwilligers bereiden in een kookteam van 2-4 mensen
warme maaltijden voor groepen van 20 tot 30 personen in
Markt 17.
Het inloopcentrum Markt 17 beschikt over een prima
ingerichte keuken.
De kookvrijwilligers bepalen zelf het menu en doen
daarvoor ook de boodschappen binnen het gestelde
budget.
De kookvrijwilligers worden gemiddeld ééns per twee
weken ingeschakeld, inroostering en frequentie in overleg.
De kookvrijwilligers houden de keuken schoon en netjes.
Voor de afwas zijn andere vrijwilligers beschikbaar.

Gastvrouw / gastheer bij Markt 17:
Twee gastvrouwen/gastheren ontvangen de bezoekers in Markt 17 en
verzorgen de consumpties.
Gastvrouwen/gastheren staan open voor een praatje met de gasten, houden
de bezoekersruimte netjes en zetten soms activiteiten op.
Gastvrouwen/gastheren worden eens per week of eens per 2 weken gevraagd
een dienst te draaien van drie uren, samen met een collega. Inroostering en
frequentie in overleg.
Op de achtergrond worden de gastheren en gastvrouwen ondersteund door
onze coördinator.
Nieuwe gastheren/gastvrouwen worden via een training op hun taak
voorbereid.
Ook voor de zondagmiddag zoeken we nieuwe gastvrouwen/gastheren.

Markt17 is op zoek naar nieuwe vrijwilligers; iets voor u/jou?
Ontmoet nieuwe mensen en lever met een paar uurtjes in de week al
een mooie bijdrage! We hebben behoefte aan:

Inloopcentrum Markt 17 is een ontmoetingsplek in het centrum van
Wageningen. Iedereen is er welkom. Het centrum wordt gerund
door vrijwilligers, ondersteund door coördinator Jaap de Graaff.
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Lid van de commissie Fondswerving bij Markt 17:
Markt 17 kan voor de exploitatie van het inloopcentrum rekenen op de
ondersteuning van kerken, maar is ook voor een belangrijk deel afhankelijk van
sponsoren (particulieren, fondsen en bedrijven.
De commissie Fondswerving zoekt actief naar fondsen die subsidie voor
projecten kunnen verlenen. De commissie schrijft de aanvragen voor subsidies
en maakt de daarbij benodigde plannen.
Ook wordt actief contact gezocht met bedrijven die Markt 17 financieel of in
natura willen ondersteunen.
Jaarlijks wordt één- of tweemaal een evenement georganiseerd, gericht op het
vergroten van de naamsbekendheid van het inloopcentrum, het verstreken van
het imago en het werven van donateurs.
Deze commissie fondswerving zoekt versterking. Als lid van de commissie heb
je minimaal 2 uur per week tijd beschikbaar.

Gastvrouw/gastheer bij “Baby & Kinder café Markt 17”:
Het Baby- en kindercafé is een ontmoetingsplaats voor ouders en
kinderen waarin wordt samengewerkt met de Bakermat, het
Consultatiebureau en het Startpunt Wageningen.
Iedere 2e woensdag en iedere 4e vrijdag van de maand is Markt 17
tussen 10.00 uur en 12.00 uur open voor een gezellige informele
bijeenkomst voor ouders met hun jonge kinderen. Op de woensdagochtend
is er regelmatig een deskundige aanwezig die een specifiek thema
bespreekt.
Als gastvrouw/gastheer zet je samen met een andere vrijwilliger de boel
klaar, ontvang je de gasten, voorziet hen van koffie/thee en ruimt na afloop
de boel op.
Belangrijk is dat je vriendelijk bent, gastgericht en affiniteit hebt met
kinderen en ouders. Je kunt als gastheer- of gastvrouw gerust ook je eigen
kinderen meenemen.

Coördinator Keuken bij Markt 17:
De Coördinator Keuken verzorgt het inwerken, begeleiden en
inroosteren van de kookvrijwilligers en de afwasvrijwilligers van
Markt 17 .
Hij/zij bewaakt het veilig en hygiënische koken, zorgt voor een
schone keuken.
De coördinator Keuken heeft communicatieve vaardigheden,
gevoel voor interculturele samenwerking, kan zelfstandig
werken en heeft leidinggevende capaciteiten.
Maandelijks vindt overleg plaats met de algemeen coördinator.
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