
 

Dorpscentrum Oegstgeest op zoek naar  
vrijwilligers 

‘Gastvrij, verbindend en betrouwbaar’ 

Wat is het belangrijk als je bij een organisatie binnenloopt en je direct 
gastvrij door iemand wordt ontvangen en te woord gestaan. Het voelt een 
beetje als thuiskomen! 

Het Dorpscentrum Oegstgeest wordt gerund door een hechte groep 
vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren in verschillende teams 
gedurende de dag of avond op verschillende momenten van de week. Wil 
jij ook betrokken zijn als vrijwilliger bij één van deze teams bijvoorbeeld 
als gastvrouw of gastheer, roosterzaken, zaalverhuur, beheerder of Pr & 
marketing?  

Wat is het Dorpscentrum Oegstgeest? 

Midden in Oegstgeest staat het Dorpscentrum. Er gebeurt daar van alles: 
van kinderwerk, inloopochtenden, vergaderingen, cursussen en lezingen 
tot filmavonden en kerkdiensten.  

Dorpscentrum Oegstgeest is een centrum voor ontmoeting en verbinding 
voor jong en oud.  

Een bruisende plek in Oegstgeest waarin en waarvoor het interessant en 
zinvol is om vrijwilliger te zijn. 

Het Dorpscentrum is een vrijwilligersorganisatie 

Het Dorpscentrum wordt volledig gerund door vrijwilligers (momenteel 
ongeveer 95), die hier met plezier een gedeelte van hun beschikbare vrije 
tijd invullen met het uitvoeren van voorkomende zinvolle taken. 

Binnen het Dorpscentrum onderkennen we een aantal teams, waaronder: 

▪ Een bestuur, 

▪ Een team gastvrouwen en gastheren, 



 

▪ Een team roosterzaken 

▪ Een team zaalverhuur, 

▪ Een team financiën, 

▪ Een team beheerders, 

▪ Een team onderhoud en techniek, 

▪ Een team PR, marketing & communicatie 

Gezien de groei van het aantal gebruikers van het Dorpscentrum zijn we 
naarstig op zoek naar vrijwilligers, die zich graag (voor één of meerdere 
dagdelen) willen inzetten voor de Oegstgeester gemeenschap. 

Eenmaal per maand nemen we als vrijwilligers tijdens een gezellige 
bijeenkomst ons PetjeAf! voor elkaar en drinken we gezamenlijk een 
drankje om de onderlinge band te versterken. 

Momenteel zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de onderstaand teams. 

Team gastvrouwen en gastheren 

Zou je het leuk vinden om bezoekers op een gastvrije manier te 
ontvangen en wegwijs te maken in het Dorpscentrum? En wil je 
verantwoordelijk zijn voor het regelen van de horecavoorzieningen en voor 
de werkzaamheden die daarbij horen? Dan zijn wij op zoek naar jou.  

Team Roosterzaken 

Hou jij van ingewikkelde puzzles? Dan is een rol binnen dit team 
misschien juist iets voor jou. Rekening houden met de interesses van de 
vrijwilligers en komen tot een goed doordacht en sluitend weekrooster is 
een steeds terugkerende opdracht. 

Team Zaalverhuur 



 

Binnen dit team worden de wensen van de ‘klant’ vertaald en ingebed 
binnen de mogelijkheden, die ons centrum kan bieden. Tevens vertaal je 
de wensen van de ‘klant’ in operationele instructies voor de dan dienst 
doende gastvrouw of gastheer. 

Team beheerders 

Zou je er plezier in hebben om mee te werken met de gastvrouw of 
gastheer om de facilitaire kant van het Dorpscentrum op te starten voor 
de ontvangst van de bezoekers? En wil je verantwoordelijk zijn voor de 
technische voorbereiding van de zalen en voor het veilig houden en 
afsluiten van het Dorpscentrum? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Team Pr, marketing & communicatie 

Binnen dit team zijn we op zoek naar een vrijwilliger, die bekend is en  
ervaring heeft met de mogelijkheden en onmogelijkheden van Social 
Media om de ‘boodschap’ van het Dorpscentrum op een goede en 
duidelijke wijze over te brengen op specifieke doelgroepen. 

Meer informatie 

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Ruud 
Brouwer, bedrijfsleider 071 887 66 56 of 
bedrijfsleider@dorpscentrumoegstgeest.nl 

  

Ook kun je voor meer informatie terecht op onze website: 
www.dorpscentrumoegstgeest.nl 
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