
Aan:   Alle spelende seniorenleden van Vocasa 
Van:   Bestuur 
Betreft:  Werkschema sponsorlopen 
Datum:  12-02-2020 
 

 
 
 
Inleiding 
Op 25 september 2019 is er door de ALV besloten om per 01-01-2020 te stoppen met de inzameling van het oud papier en hiervoor de leden zich te laten 
inzetten voor de sponsorlopen om de opbrengst voor de vereniging in stand te houden. 
 
Belangrijkste redenen voor deze wijziging zijn: 

1. Beperking van de routes door de Gemeente Nijmegen voor de verenigingen 
2. Beëindigen van de subsidie van de opbrengst van het opgehaalde oud papier 
3. De eenzijdigheid van de overeenkomst met de DAR 

 
De opbrengsten van het oud papier van de afgelopen jaren waren: 
 
 Oud papier 2017-2018     € 4.203,00  Oud papier 2018-2019       € 3.916,00 *)  
 -----------------------------------------------                      ------------------------------------------------- 
 Totaal      € 4.203,00                     Totaal        € 3.916,00    
 
*) In seizoen 2018-2019 werd de oud papierprijs nog gesubsidieerd door de gemeente waardoor de opbrengst relatief hoog was. Vanaf 01-01-2020 zou er de 
echte kiloprijs van oud papier worden betaald. 
 
 
Besluit 
Het bestuur heeft (n.a.v. het goedgekeurde voorstel in de ALV van 25-09-2019) besloten om met de inzameling van het oud papier te stoppen en de inzet van 
de sponsorlopen te gaan vergroten door aanwijzing van teams, zoals dit eerder bij he oud papier ook werd gedaan. 
  



 
Loopevenementen Stichting Zevenheuvelenloop 
De Stevensloop, Marikenloop en de Zevenheuvelenloop zijn niet mogelijk zonder de medewerking van een groot aantal vrijwilligers. Zowel in de voorbereiding 
als in het weekend zelf zijn per evenement 400 tot 800 vrijwilligers nodig om diverse taken te vervullen. 
 
Er zijn veel verschillende taken: in de voorbereiding zorgen vrijwilligers voor de verzending van de deelnemerspakketten en de opbouw van het start- en 
finishgebied, de inrichting van omkleedlocaties, het uitzetten van het parcours, e.d.  
 
Op de dag van de loop zelf zorgen vrijwilligers voor de inname van kleding, het uitdelen van drankjes en medailles, de toegang tot de startvakken, het 
verkeersvrij houden van het parcours, het uitdelen van T-shirts en nog vele andere zaken. 
 
Als vrijwilliger krijg je een kijkje in de keuken van de organisatie en beleef je, net als de lopers, een onvergetelijke dag. De organisatie zorgt voor een 
uitgebreide catering voor alle vrijwilligers en voor een vrijwilligers-goodie. 
 
 
Uitgangspunten 
Eens per seizoen zal ieder team minimaal 1 x worden aangewezen om aan 1 van de sponsorlopen als vrijwilligers deel te nemen.  De vergoedingen zijn als 
volgt:  
 
Leeftijd:   Vergoeding per uur: 
13 t/m 15 jaar   € 3,00 
16 t/m 18 jaar   € 4,50 
Vanaf 19 jaar   € 6,00 
 
In totaal moet er per team per seizoen € 360,00 worden opgehaald. Per team zal er dus zo’n 60 uren moeten worden deelgenomen. 
 
Indeling werkzaamheden 
Volgens het bijgaande schema wordt er van ieder teamlid verwacht dat deze zich inschrijft bij het platform voor vrijwilligers van de sponsorlopen via: 
https://vrijwilligers.nnzevenheuvelenloop.nl/ 
 
Als je een account hebt kun je je inschrijven voor het eerstvolgende evenement. 
 

https://vrijwilligers.nnzevenheuvelenloop.nl/


 
 
Belangrijk is dat je bij je inschrijving opgeeft dat je deelneemt namens Vocasa! 
 
  



 
 
Vervolgens krijg je dan de mogelijkheden te zien om je bijdrage te leveren: 
 

 
Klik na je keuze op bevestig. Je krijgt dan een bevestiging van je indeling nadat de planning is gemaakt door de organisatie. 
 
Als je voorkeur hebt voor een taak of als je als compleet team ingedeeld wilt worden neem dan contact op met: Lotte Jacobs via 
medewerkers@zevenheuvelenloop.nl 

De organisatie bekijkt dan of aan de voorkeur kan worden voldaan in de medewerkersplanning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:medewerkers@zevenheuvelenloop.nl


Werkschema 
Het werkschema voor dit seizoen ziet er als volgt uit: 
 

  



 
 
 
Om ervoor te zorgen dat er ook voldoende vrijwilligers komen is dit werkschema en de contactgegevens van elk teamlid (Naam, telefoonnummer, mailadres) 
aan de organisatie verstrekt. Zij zullen dan ook volgens dit schema de teamleden benaderen om als vrijwilligers zich in te schrijven. 
 
Ook krijgen wij op deze manier de terugkoppeling wie zijn bijdrage heeft geleverd. 
 
Meer inzet als gewenst mag natuurlijk ook, elke euro boven de € 360 welke je als team in een seizoen verdient bij deze sponsorlopen zal worden vergoed aan 
het team (via de aanvoerder). 
 
 


