
 
 
 
 
 
 
Betreft:   Uitnodiging Vrijwilligersdag 7 december 2019 
 
 
Beste organisatie, 
 
Ieder jaar wordt op 7 december in elke gemeente de Nationale Vrijwilligersdag gehouden, zo ook in 2019.  
Vrijwilligers zijn onmisbaar en ontzettend belangrijk in onze huidige samenleving. Zij leveren belangrijk en 
waardevol werk dat vrijwillig, kosteloos en volkomen belangeloos wordt verricht voor onze medemensen.  
Ook dit jaar wil de gemeente Landgraaf u middels de vrijwilligerscentrale van Welsun danken voor uw inzet en 
u van harte uitnodigen om deze feestdag samen te vieren!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een correcte inschrijving te waarborgen, wordt dezelfde inschrijfprocedure als vorig jaar gehanteerd.  
 
o Aanmelding is uitsluitend mogelijk via de organisatie waarvoor vrijwilligerswerk wordt verricht. 
o In de bijlage van deze brief vindt u een inschrijfformulier. Graag ontvangen wij dit formulier ingevuld 

retour vóór 10 november 2019. Na ontvangst van het ingevulde formulier zal aan de contactpersoon van 
uw organisatie per email een ontvangstbevestiging worden toegestuurd.  

o Uw contactpersoon kan vervolgens met deze ontvangstbevestiging de entreekaarten bij ons afhalen op 
maandag 18 november tussen 13.00-17.00 uur, dinsdag 19 november tussen 13.00-17.00 uur of 
donderdag 21 november tussen 8.30-12.30 uur (adres: Sunplein 18, 6373 LG  Landgraaf). 

 
Let op: om misverstanden te voorkomen, willen we u erop attenderen dat zonder entreekaart geen toegang 
mogelijk is tot het feest! 
 
Mocht u nog vragen hebben stuur deze dan naar email:  vrijwilligerscentrale@welsun.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stichting Welsun Landgraaf, 
drs. A.E.W. van Someren, 
directeur-bestuurder  

Datum   :  zaterdag, 7 december 2019  

Locatie   :  Sporthal Strijthagen,  

   Hofstraat 7, 6372 XC Landgraaf       

Zaal open  : Vanaf 18.30 uur   

Aanvang programma :  19.00 uur. 
 
De avond staat als vanouds onder leiding van Frans Bremen. Hij zal de vrijwilligers deze avond meenemen langs een gevarieerd 
aanbod aan artiesten, te weten: William Charlier, Pools koor Podlasie, Die Limburger Buben & Freunde, Fer Kousen, dansgroep 
PHDES, GAAAS en Marleen Rutten 

 avond staat als vanouds onder leiding van Frans Bremen. Hij zal jullie deze avond meenemen langs 
een gevarieerd aanbod aan artiesten. 
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Naam organisatie:  ………………………………………………………………........... 

Naam contactpersoon:   ………………………………………………………………........... 

Adresgegevens:   ………………………………………………………………........... 

    ………………………………………………………………........... 

Telefoonnummer:  ………………………………………………………………........... 

Email-adres:   ………………………………………………………………........... 

 

Naam vrijwilliger: Functie vrijwilliger *: Komt vrijwilliger 
samen met partner? 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 

  □ ja / □ nee 
* Functie vrijwilliger = bijvoorbeeld bestuurslid, klusjesman, trainer, barmedewerker, wandelmaatje etc. 
 

 
Totaal aantal aangevraagde entreekaarten:  …….  
 
Datum:   ………………………………………………………………........... 
 
Handtekening  
contactpersoon: ……………………………………………………………........... 
 
 
 
 
 
 
 
Dit formulier kunt u vóór 10 november 2019 retourneren aan: 

 
Vrijwilligerscentrale Welsun 
Postbus 30058 
6370 KB Landgraaf 
Óf digitaal via: vrijwilligerscentrale@welsun.nl 

 


