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Houdt u ook zo van het Vondelpark en lijkt het u een uitdaging om iets voor het
Vondelpark te doen?
S?ch?ng Hart voor het Vondelpark zoekt vrijwilligers voor het Vondelpark Informa?e Punt,
het VIP.
Het Vondelpark trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het Vondelpark Informa?e Punt
informeert bezoekers over ac?viteiten in en rond het park op het gebied van kunst en
cultuur, sport en natuur en over de horeca voorzieningen. Het VIP heeC ook als doel de
betrokkenheid bij het park te vergroten door mensen te mo?veren zich ac?ef in te zeDen
voor onderhoud en schoonmaak projecten zoals op de Koeienweide, het Rosarium en
rondom het beeld van Vondel.
Het VIP is een project van s?ch?ng Hart voor het Vondelpark.
De lente nadert en zo ook de opening van het Vondelpark Informa?e Punt.
De verwach?ng is medio april te starten met alweer het tweede seizoen wat eind oktober
wordt afgesloten. De vrijwilligers zijn weer hard nodig om de kiosk te bemannen en het
Vondelpark te promoten, bezoekers informa?e te geven en wegwijs te maken. De VIP-kiosk is
bij voldoende beschikbare vrijwilligers dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur en er
wordt in dagdelen in koppels van twee gewerkt.
Bezoekers kunnen er terecht voor een plaDegrond, folders, inschrijven voor een ac?viteit of
vrijwilligerswerk in de VIP-kiosk, op de Koeienweide of in het Rosarium of ze worden
doorverwezen naar ondernemers in het park. Daarnaast worden leuke (cadeau)ar?kelen
verkocht die ten goede komen aan het park.
Donderdag 2 maart organiseert het VIP een informa?e- en inschrijfavond voor nieuwe en
vaste vrijwilligers die willen helpen in de VIP-kiosk. Geïnteresseerden zijn van 18.00 uur tot
20.00 uur welkom in Medialab Vondel CS, Vondelpark 3. In de week daarna neemt de
coördinator eventueel contact op voor een uitgebreider gesprek.
Bent u geïnteresseerd om uzelf of samen met vrienden als vrijwilliger op te geven? Of u
nodigt kennissen, vrienden of buren uit die ook geïnteresseerd zijn? Of bent u al vrijwilliger
en wilt u de VIP-band weer aanhalen? U bent van harte welkom.
U kunt zich tot 28 februari opgeven voor de informa?ebijeenkomst via:
secretariaat@vondelpark.com.
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