
Wie verdient dit jaar de Provinciale 
Vrijwilligersprijs van 3000 euro?
Meld uw favoriete organisatie 
vóór 1 oktober aan!

Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers
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De provincie Groningen vindt vrijwilligerswerk 

van onschatbare waarde voor de samenleving.

Ruim één op de drie Groningers doet vrijwil-

ligerswerk. Vrijwilligers verrichten onbetaalbaar 

werk en zetten zich in voor anderen. Er is een 

grote diversiteit aan vrijwilligerswerk. In de sport, 

op school, in wijken en buurten, in verenigingen, 

maar ook in de zorg, bij evenementen en in de 

kerk zijn vrijwilligers actief. 

U kunt uw eigen organisatie aanmelden of  een 

andere organisatie die de prijs verdient. De orga-

nisatie is actief  in de provincie Groningen, moet 

Vrijwilligersorganisatie aanmelden voor de 
Provinciale Vrijwilligersprijs 2013

een voorbeeld zijn voor andere organisaties of  

heeft een bijzondere prestatie geleverd. U bepaalt 

of  dat zo is. Daarnaast moet de organisatie passen 

binnen de volgende categorieën:

Zorg - Zorgvrijwilligers zetten zich in bij zorg-

instellingen of  bij mensen thuis. Ze organiseren 

activiteiten of  ondersteunen ouderen, zieken, 

mensen met een beperking en mantelzorgers. 

Kent u een bijzondere vrijwilligersorganisatie 

die een voorbeeldfunctie heeft voor anderen?

Leefbaarheid - Er zijn in de provincie veel organi-

saties waar vrijwilligers een bijdrage leveren aan 

leefbaarheid in wijken en dorpen. Kent u een 

organisatie die dit op een aansprekende en 

succesvolle manier doet? 



Nominaties en internetstemming

Uitreiking Provinciale Vrijwilligersprijs

Een deskundige jury selecteert uit alle aanmel-

dingen 6 genomineerden (2 per categorie). Uit-

eindelijk kiest de jury uit de 6 genomineerden 

3 prijswinnaars. U kunt de jury hierbij helpen 

door tussen 21 oktober en 3 november, tijdens 

de internetstemming, uw stem uit te brengen 

op een van de genomineerden op 

www.provinciegroningen.nl 

In december reikt de gedeputeerde de prijzen 

uit tijdens een feestelijke bijeenkomst voor 

de genomineerde organisaties en andere 

genodigden.

Jeugd - Veel jongeren in onze provincie zijn 

actief  als vrijwilliger. We zijn op zoek naar een 

organisatie die (hoofdzakelijk) met jonge 

vrijwilligers (tot 25 jaar) werkt en afwisselend en 

uitdagend vrijwilligerswerk biedt aan jongeren.

Vóór 1 oktober 2013 stuurt u de ingevulde 

antwoordkaart terug (postzegel niet nodig). 

Of  u meldt een organisatie aan via de website 

www.provinciegroningen.nl

Motiveer duidelijk, kort en krachtig waarom 

deze organisatie de Provinciale Vrijwilligersprijs 

verdient.

Aanmelden
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Vragen of informatie over de 
Provinciale Vrijwilligersprijs 2013

Bel of  mail met: 

CMO Groningen Marjolijne Vinkenborg

tel. 050-5770101/06-46081999 

e-mail: m.vinkenborg@cmogroningen.nl

In opdracht van de provincie Groningen:

Meld uw favoriete vrijwilligersorganisatie aan vóór 1 oktober 2013!Aanmeldingen die óp of  ná 1 
oktober binnen komen, komen 

niet meer in aanmerking voor deelname. 



Ik meld een organisatie aan voor de Provinciale Vrijwilligersprijs 2013 

Gegevens organisatie

Motiveer uw aanmelding 

in de categorie (slechts één categorie aankruisen)

O  Zorg     O  Leefbaarheid     O  Jeugd

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Website

Doe dat kort en krachtig en geef  met name aan waarom de organisatie zo bijzonder is en een voorbeeld voor anderen. 

Deze organisatie verdient de Provinciale Vrijwilligersprijs 2013, omdat

Uw gegevens

Naam

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Let op: versturen 
vóór 1 oktober 2013!
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CMO Groningen

T.a.v. Marjolijne Vinkenborg

Antwoordnummer 2003

9700 VL  Groningen


