
Vrijwilliger magazijn en logistiek 

 
Algemene informatie 
VaarKracht heeft een magazijn en een materialenwagen ter beschikking om 
materialen die voor de vaartochten en evenementen gebruikt worden op te slaan en 
te vervoeren. 
 

Magazijn 
VaarKracht heeft een magazijn aan de Botterstraat in Huizen. Het heeft een 
oppervlakte van circa 100m2. Er staan vele stellingen waar de materialen in 
opgeslagen liggen, zoals koelboxen, zwemvesten, zitzakken, kussens, dekens etc. 
Ook hebben we kledingrekken, werktafels, kasten en nog veel meer. 

 

Materialen bus 
Dit is een bestelwagen van Opel, die ingericht is om de verschillende materialen in te 
bewaren (mini magazijn) en mee te vervoeren naar de locatie van een vaartocht of 
evenement. 
 

Vrijwilliger magazijn en logistiek 
We zoeken een of meerdere vrijwilligers die het magazijn en m.n. de materialen in 
een goede conditie houden. Zorgen dat de materialen netjes opgeslagen zijn en 
gecontroleerd worden op beschadigingen en vuil. 
De vrijwilliger houdt het magazijn en de materialenwagen schoon en de opstelling mn 
in het magazijn is ordelijk en netjes. 
 
Er raken materialen beschadigd of zijn stuk, vies e.d. De vrijwilliger die toch (redelijk) 
handig is doet de nodige reparaties en de was van bv tafelkleden, dekens, etc. 
 
Tijdens het vaarseizoen worden er materialen verzameld en in de materialen bus 
gelegd om op de betreffende locatie aan boord te brengen. Na het varen moeten de 
materialen weer ordelijk teug in de bus en naar het magazijn gebracht worden. 
 
De vrijwilliger kan goed autorijden, m.n. in een verlengde bestelbus. 
 

Tijdsbesteding 
In de periode mei tot en met juli en midden augustus tot en met eind september is dit 
een intensieve bezigheid. In deze periode is de vrijwilliger wel meerdere dagen per 
week bezig met de voorbereidingen e.d. 
Het is mogelijk dat de vrijwilliger de materialenwagen naar de locatie rijdt en 
meevaart. Hij, of zij is dan tevens gastheer, of vrouw. Dit hoeft en kan wellicht ook 
niet altijd. 
 
Buiten deze periode is het beduidend rustiger. VaarKracht heeft dan af en toe een 
beurs, braderie en andere promotionele activiteiten waar materialen voor nodig zijn 
en dus voor klaargezet moeten worden. 
 
Het is onze wens om meerdere vrijwilligers voor deze functie te hebben, zodat niet al 
het werk en verantwoordelijkheid op de schouders van één persoon rusten. 
Ook is het gezelliger om (af en toe) samen te werken. 



 
 
 

Wie verwachten we als vrijwilliger? 
We verwachten een handig persoon die oplossingsgericht is en het leuk vindt als 
alles tiptop voor elkaar is. 
Ook hij of zij is sociaal en kan in teamverband, maar ook alleen zijn en heeft plezier in 
het werk.  
Hij, of zij kan plannen en houdt zich goed aan de tijd, resp. gemaakte afspraken. 
Net als het werk netjes en ordelijk is, zo is hij of zij ook qua persoon en persoonlijke 
verzorging. Onze voorkeur gaat uit naar een “niet roker”. 
 
 
 
Wens je meer informatie en wil je een kennismakingsgesprek, laat het ons weten 
door ons even te mailen. 
Geef een korte cv als kennismaking en laat ons weten waarom je dit vrijwilligerswerk 
voor VaarKracht zou willen doen. 
 
Bedankt voor je belangstelling 
 
 
Robert Rust 
 
Huizen, oktober 2018 
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