
Heidi van Werkhooven en catering 

Ik begon dit seizoen bij VaarKracht als coordinator catering en probeerde via restaurants, 

cateraars en winkelcentra in de regio van de desbetreffende vaartocht deze tocht zo 

kosteloos mogelijk gefaciliteerd te krijgen.  Dat betekende een lekkere koek voor bij de 

koffie, een sandwichlunch en wat nootjes en of  snacks voor na de vaartocht. 

Soms kreeg je verrassende reacties dat men zei we sponseren de hele tocht wel! Dan dacht 

ik dat is top! En een andere keer lukte het niet om de tocht qua catering rond te krijgen wat ik 

heel jammer vond natuurlijk…. Dan werden de boodschappen door VaarKracht ingekocht en 

meegenomen. 

 

In Amsterdam was een cateraar die de 

sandwichlunch zou aanleveren op de boot, 

toen we daar de bus aan het uitladen waren 

kwam de cateraar de karretjes met lunch 

brengen, Helaas was de chauffeur te snel 

weg om te bedanken want toen we de karren 

openden lagen er ten overvloede luxe 

belegde broodjes voor ieder wat wils, na 

afloop konden de gasten zelfs nog een 

broodje voor de terugreis meenemen.  Dat 

zijn leuke dingen daar doe je het voor… 

Uiteraard ‘s avonds de cateraar nog gebeld 

en bedankt voor deze voortreffelijke lunch. 

 

Heidi van Werkhooven, coordinator 

Vrijwilligers 

Halverwege het vaarseizoen kwam de 

vacature voor coordinator vrijwilligers 

beschikbaar, Eerst twijfelde ik wel omdat ik 

voor ik bij VaarKracht startte twee jaar 

coordinator vrijwilligers elders ben geweest en 

catering mij ook aanspreekt. 

Na de sessie met Roberten andere 

vrijwilligers mbt hoe verder met VaarKracht 

en wat zijn onze doelen werd ik toch wel 

enthousiast.  Er waren heel veel leuke ideeen en verbeterpunten om op te pakken. 

 

Voorheen melden vrijwilligers zich aan via de site en werden op die manier opgenomen in 

het bestand, dit ging soms goed en soms hoorde je niets meer van de vrijwilliger. 

Uit de sessie kwam ook dat het beter was om een nieuwe vrijwilliger eerst op kantoor uit te 

nodigen en samen elkaars wensen en verwachtingen bespreken. 

Dit hebben we nu een aantal keer gedaan en is heel leuk je leert elkaar gelijk kennen wat 

heel prettig is. 

Toch blijft het nog wel eens voorkomen dat men zich enthousiast aanmeldt en als je dan het 

vragenformulier toestuurd dat je niets meer hoort, dit is altijd jammer als  je hier dan navraag 

overdoet blijkt vaak toch de tijd van diegene het probleem na een enthousiaste mee vaar 

ervaring en of aanmelding.  

Al met al zijn we met elkaar op de goede weg en de wintermaanden komen eraan dus nog 

genoeg werk aan de winkel.   

 

  


