
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen.... 

De werkgroep leden, ook wel ‘ambassadeurs’ genoemd, zijn een onmisbare drijfveer 
achter Meppelvoorelkaar. Onze ambassadeurs verzorgen o.a. PR via social media, 
geven presentaties aan vrijwilligersorganisaties of andere belangstellenden en 
voorzien de website van informatie. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
 
Lianne Dolstra (Welzijn MensenWerk), Projectleider 
Diane Willems (Welzijn MensenWerk)  
Annerieke van Dongen 
Ruud Stiekema 
John Bremer 
Fiona van den Berg 
 
In de komende nieuwsbrieven zal een werkgroep lid zich aan u voorstellen zodat 
duidelijk wordt wie de gezichten zijn achter het platform. Aan John Bremer de eer om 
zich als eerste voor te stellen. Alle berichten die u via Facebook en Twitter voorbij ziet 
komen zijn door John geplaatst, hij is verantwoordelijk voor alle berichtgevingen van 
Meppelvoorelkaar op social media.   
 
Mijn naam is John Bremer, ik ben 63 jaar. Ik ben lid van de Werkgroep 
Meppelvoorelkaar vanaf 17 oktober 2016. Ik ben lid geworden vanuit mijn functie als 
voorzitter van De Meppeler Muiters. Ik doe nu 52 jaar vrijwilligerswerk. 27 jaar heb ik 
het beheer en onderhoud gedaan van het Meppeler Stadsdraaiorgel De Parel. Ik ben 
33 jaar secretaris geweest van Meppels oudste Buurtvereniging, Kraton & Omgeving 
(deze is opgeheven in 2011). Ik ben ook vele jaren vrijwilliger geweest van het Rode 
Kruis Colonne Meppel/Nijeveen. Ik ben vanaf augustus 2004 lid en webmaster van De 
Meppeler Muiters, in 2008 werd ik gevraagd voor de functie van secretaris en vanaf 
april 2009 ben ik voorzitter en Webmaster van het koor.  

 

   
Nieuwsbrief april 2017  

Beste lezer, 

Inmiddels kijken we terug op een succesvolle lancering van Meppelvoorelkaar op 7 

december jl. Sindsdien heeft de werkgroep van Meppelvoorelkaar veel stappen gezet 

om Meppelvoorelkaar onder de aandacht te brengen. Wij houden u middels deze 

nieuwsbrief graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.  

 Activiteiten agenda: 
 
11 mei 19:30 – 21:30 uur 
Informatieavond voor bewoners   
in de Koeberg  Koedijkslanden 
 
 
20 mei, 09.00 – 17.00 uur 
Infokraam bij de Opening van het    
nieuwe  winkelcentrum  
Koebergslanden 
 
 
 
 
 

 

Wilt u binnen uw organisatie of 

werkgroep ook graag een 

presentatie over 

Meppelvoorelkaar? Stuur ons 

gerust een mailtje of neem 

telefonisch contact met ons op. 

 

 

Meppelvoorelkaar 

Weerdstraat 78 (de Molen) 

7941 XH Meppel 

T 085 273 14 44 

info@meppelvoorelkaar.nl 

www.meppelvoorelkaar.nl 

Inloopspreekuur:  

donderdag van 09.30 tot 10.30. 
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Een match is gemaakt! 

 

 

Sinds de officiële lancering vinden steeds meer 
inwoners en organisaties de weg naar 
Meppelvoorelkaar en het aantal hulpvragen en 
hulpaanbod groeit per dag. Hierdoor komen er 
meer mensen met elkaar in contact.  
 
Als beide partijen een goed gevoel over hebben 
gehouden aan het ontstane contact en besluiten 
tot het maken van een afspraak kunnen de 
gebruikers dit eenvoudig aangeven door te 
klikken op de knop ‘ja’ bij de vraag ‘heeft dit tot 
een contact geleid?’ De match wordt op die 
manier vastgelegd.  
 
In deze laatste fase krijgt men de mogelijkheid om 
een persoonlijk bedankje te sturen naar elkaar. 
Hiermee wordt de waardering naar elkaar geuit 
en worden  op het profiel van de gebruiker 
getoond. Hiermee wordt de betrouwbaarheid van 
de gebruiker versterkt wat natuurlijk weer 
vertrouwen schept voor een nieuw contact. Een 
unieke verbinding is gemaakt! Door de match vast 
te leggen kunnen wij het succes van de website 
volgen en dat is voor ons van groot belang. 
 

 

  
 

Pagina 2 Kerstmis 2004 ● Volume 1, editie 1 ● Naam van uw familie ● (012) 345345 

 

 

 

 
 

OPROEP.... 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie een 
positief verhaal kunnen vertellen over een 
match die is gemaakt tussen Berry, Connie & 
Ron. Nu zouden wij het leuk vinden als we 
vaker van dit soort succesverhalen kunnen 
plaatsen en daarom doen wij een oproep aan 
jullie om de gemaakte match en ervaring met 
ons te delen.  
 
Schrijf je ervaring op en stuur deze, bij voorkeur 
met een foto, in naar: 
info@meppelvoorelkaar.nl 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Om vrijwilligerswerk te vinden kon tot op heden gebruik 
gemaakt worden van de vrijwilligersvacaturebank van het 
servicepunt vrijwilligerswerk. Maatschappelijke organisaties 
kunnen hier hun vacatures plaatsen maar de burgers met 
particuliere hulpvragen konden hier geen gebruik van maken. 
Om ieder met een hulpvraag en/of hulpaanbod te kunnen 
bedienen was er behoefte aan een nieuw systeem om dit 
samen te kunnen brengen.  
 
De huidige vrijwilligersvacaturebank gaat uiteindelijk stoppen 
per 1 mei voor de gemeente Meppel. Onze vrijwilligers van 
het servicepunt vrijwilligerswerk hebben de afgelopen weken 
hard gewerkt om vrijwilligersorganisaties te informeren over 
de aanstaande transformatie van de vrijwilligersvacaturebank 
naar Meppelvoorelkaar. 
 
Het platform van Meppelvoorelkaar biedt een toegankelijk en 
gratis middel aan om de toenemende behoefte van vraag en 
aanbod samen te brengen middels een slim e-matching 
systeem. Dat dit platform voorziet in een grote 
maatschappelijke behoefte laat zich steeds duidelijker zien, 
we zien een grote toename in aanmeldingen en we zien 
unieke verbindingen tot stand komen en daar zijn wij 
natuurlijk uitermate trots op! 

 

De Vrijwilligers vacaturebank stopt per 1 mei 
 

Wistjedat......  

... 52 organisaties & 15 personen hun         
hulpvraag hebben geplaatst! 

... 2 organisaties & 40 personen hun 
hulpaanbod hebben geplaatst! 

... Onze Facebookpagina al 550 vrienden telt 
en 559 volgers! 

... De meeste hulpvragen die geplaatst worden 
sociaal praktische ondersteuningsvragen zijn. 

... Er al 189 unieke verbindingen zijn 
gemaakt... 

... Vrijwilligerswerk via Meppelvoorelkaar 
verzekerd is onder een collectieve vrijwilligers  
verzekering van de gemeente Meppel. 

Het gebeurd regelmatig dat Meppelvoorelkaar wordt 
uitgenodigd door organisaties om te vertellen wat dit platform 
voor vrijwillige inzet voor hun kan betekenen. Tijdens deze 
informatie bijeenkomsten wordt er ook PR materiaal 
uitgedeeld.  
 
Enkele bezoekers van de dagbehandeling Noorderboog 
(locatie Reggersoord) hebben mee geholpen aan de 
verbinding van Meppelvoorelkaar door het maken van ons 
unieke PR materiaal! Hartelijk dank voor uw inzet! 
 

mailto:info@meppelvoorelkaar.nl
https://www.meppel.nl/Inwoner/Zorg_welzijn/Hulp_ondersteuning/Vrijwilligers_automatisch_verzekerd_met_Vrijwilligerspolis

