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Vrijwilliger worden bij Stichting Lingewaard Natuurlijk? 
Stuur een mailtje naar info@lingewaardnatuurlijk.nl of neem contact op met een van de 
bestuursleden voor het maken van een afspraak. En kom dan kennismaken in de Veldschuur, 
Sportlaan 1M in Bemmel. Bij een kennismaking wordt meestal het volgende besproken: 

Hoe ben je met Lingewaard Natuurlijk in contact gekomen? 

Het antwoord op deze vraag kan interessant zijn om te weten hoe onze PR is dan wel te 
weten of er al een bekende van jou actief is binnen Lingewaard Natuurlijk. 

Persoonlijke kennismaking, kennis en ervaringen. 

Tijdens het gesprek maak je kennis met de aanwezige bestuursleden. Zij vertellen je graag 
meer over de stichting en over het besturen ervan. De bestuursleden van hun kant hebben 
dan de gelegenheid om jou te leren kennen en in te schatten welke “tak van sport” binnen 
de stichting wellicht je hulp het beste kan gebruiken. 

Waar liggen de interesses? Heb je al een keuze gemaakt waarin je actief wilt zijn? 

Binnen Lingewaard Natuurlijk zijn de volgende taakgroepen actief: 
• Natuurgids (voor groepsexcursies en/of NME-lessen voor schoolkinderen) 
• Begeleider schoolmoestuintjes voor schoolkinderen 
• Gastvrouw/-heer Dijkmagazijn 
• Gastvrouw/-heer Veldschuur 
• Knotters 
• Heggenvlechters 
• Klusser in en rond de Veldschuur 
• Klusser in de hoogstamboomgaard in Gendt 
De taakgroepen bepalen binnen de gestelde kaders zelf hoe ze een en ander uitvoeren. 

Soms weet iemand nog niet wat hem of haar aanspreekt. In dat geval kan voorgesteld 
worden een keer met enkele activiteiten kennis te maken alvorens een keuze te maken. De 
coördinator van de betreffende taakgroep zorgt voor het inschakelen en begeleiden van de 
nieuwe vrijwilliger(ster). 

Scholing om kennis en vaardigheid van de vrijwilliger op peil te houden kan als beloning 
aangeboden worden. Als bijvoorbeeld blijkt dat iemand een “groene achtergrond” heeft en 
natuurgids wil worden dan bekostigt Lingewaard Natuurlijk de natuurgidsenopleiding. Maar 
dan verwachten wij wel dat ontvanger zich minimaal 2 jaar als vrijwilliger voor onze stichting 
inzet. 

Bemmel, oktober 2020. 


