
 
Vrijwilligersnight /Apeldoorn Trofee 2012  
“Om vrijwilligers exclusief in het ‘zonnetje’ zetten en dank je wel zeggen”! 
 
Beste vrijwilliger, 
 
Goed nieuws: ook in 2013 zal de Apeldoorn Trofee, dé vrijwilligersprijs van Apeldoorn, aan een 
fantastische organisatie uitgereikt worden! Als betrokken juryleden “Apeldoorn Trofee” hebben we, 
samen met het Verenigingsburo, de handen ineengeslagen en in 2012 een werkgroep opgericht om 
een doorstart te realiseren. 
Tijdens deze avond zal Burgemeester John Berends een schouderklopje uitdelen aan het 
vrijwilligerswerk in Apeldoorn.  
 
Om jou te bedanken voor uw vrijwillige inzet willen we je graag woensdag 28 augustus 2013 op de 
3e VrijwilligersNight tijdens het Openlucht FilmFestival in het zonnetje zetten. Jij komt toch ook?! 
 
Dankzij de sponsoren belooft het weer een geweldige avond te worden met een topfilm op een 
prachtige locatie in Park Berg & Bos en de uitreiking van de Stentor Apeldoorn Trofee. 
Graag heten we je van harte welkom op deze happening.  
 
Wat moet je weten:  

 Op woensdag 28 augustus 2013 vindt de VrijwilligersNight plaats; een exclusieve avond 
tijdens Openlucht FilmFestival uitsluitend bestemd voor Apeldoornse vrijwilligers om hen te 
bedanken voor hun tomeloze inzet. 

 De VrijwilligersNight is uitsluitend voor vrijwilligers uit de gemeente Apeldoorn. 

 Het streven van de jury is 2013 vrijkaarten te vergeven. De distributie van de kaarten 
verloopt via de coördinator, contactpersoon of voorzitter van de organisatie waar jij 
vrijwilligerswerk doet. 

 Het aantal beschikbare kaarten is beperkt. Het entreebewijs is exclusief voor de vrijwilligers. 
Partners en/of introducés kunnen niet mee. Daarnaast willen we je vragen om geen kaart 
aan te vragen als je niet zeker bent van deelname.  

 Doe jij voor meerdere organisatie/projecten vrijwilligerswerk maak dan een keuze met welke 
organisatie/project je deelneemt aan de avond (dit ter voorkoming dat kaarten dubbel 
worden aangevraagd). 

 We vragen begrip voor het feit dat we waarschijnlijk niet alle aanvragen kunnen honoreren. 

 De organisatie waarbij je vrijwilligerswerk doet, bepaald de wijze van verdeling van de 
beschikbare kaarten. 

 Indien je kaarten hebt opgehaald en toch niet aanwezig kunt zijn, verzoeken wij je deze 
retour te zenden naar jouw vrijwilligerscoördinator. Wij maken er dan andere vrijwilligers blij 
mee. 

 Na het verstrijken van de deadline (4 juli 2013) voor de aanmelding aantal gewenste kaarten, 
door jouw organisatie, gaan wij op grond van het aantal aanmeldingen een eerlijke verdeling 
van de beschikbare kaarten toepassen. 



 Het kan voorkomen dat jouw organisatie uiteindelijk minder kaarten krijgt dan het aantal 
vrijwilligers dat zij heeft aangemeld. In dat geval overstijgt het aantal aanmeldingen het 
aanbod aan kaarten en moeten we een verdeelsleutel toepassen. Wij vragen begrip hiervoor. 

 
Programma: 
Datum: Woensdag 28 augustus 2013  
19.45 uur: poort open 
20.45 uur: welkom door Burgemeester en uitreiking van de Apeldoorn Trofee 
21.15 uur: start film 
Park Berg en Bos Apeldoorn (J.C. Wilslaan 31), www.openluchtfilmfestival.nl 
 
 
Via de website: www.apeldoorntroffee.nl, Twitter https://twitter.com/ApeldoornTrofee 
en facebook https://www.facebook.com/ApeldoornTrofee   houden we u op de hoogte van deze 
happening.  
Je vindt hier ook de nominaties, winnaars, en sponsoren. 
 
Met een hartelijke groet van de werkgroep Apeldoorn Trofee/VrijwilligersNight, 
  
Paul Blokhuis, wethouder Gemeente Apeldoorn (voorzitter jury),  
Rianne Bronkhorst, coördinator vrijwilligerswerk Atlant,   
Rob Goedkoop, eigenaar Vormvisie BNO Apeldoorn,  
Lianne Herweijer, eigenaar Hallo Communicatie,  
Bas Hidding, eigenaar Etiam Consultancy 
Dikky Jongman, verenigingsondersteuner Verenigingsburo/Wisselwerk 
Richard Klein, eigenaar Intersport Jonker 
Hiske van den Heuvel, accountmanager Felua-groep 
Henk van der Ziel, eigenaar VanDeRegie 
Walter van Zoeren, chef stadsredactie de Stentor 
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