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Voor wie?

Vrijwilliger worden bij
VanAlleTijden kan iedereen, jong
of oud, wat je talent ook is. Samen
met jou zoeken we naar werk dat
bij je past en waarin je je kunt
ontwikkelen. Dat kan een
representatieve functie zijn, in de
winkel of achter de bar, of een plek
achter de schermen als inkoper,
taartenbakker, klusser of creahulp.
We kunnen iedereen gebruiken.
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Wat is het?

Winkel & kapel

VanAlleTijden is een nieuw initiatief in Dordrecht,
een winkel met een kapel, waar je ook terecht kunt
voor allerlei workshops, themabijeenkomsten en
andere activiteiten. Bezoekers kunnen er iets
drinken en een eenvoudige lunch gebruiken. In de
winkel verkopen we vintage en retro-artikelen in
samenwerking met onder andere het 50|50
workcentre van het Leger des Heils. Ook maken we
zelf spullen, die in de winkel verkocht worden.
Op dit moment is VanAlleTijden nog beperkt open.
We hopen onze openingstijden in de toekomst uit
te breiden, zodat mensen de hele week bij ons
terecht kunnen. Actuele info op de website.

waarom?

VanAlleTijden is onderdeel van stichting
Dordtse Evangelisatie. We willen in ons
pand laten zien dat God van alle tijden is.
Geloof is nog steeds actueel. Binnen
VanAlleTijden kunnen mensen dat op een
ontspannen manier ervaren. Een
belangrijke rol daarbij is weggelegd voor
de missionair werker van de stichting. Hij
of zij wordt een vast gezicht binnen
VanAlleTijden en stuurt onze vrijwilligers
aan. Daarnaast coördineert en
ondersteunt de missionair werker andere
(kerkelijke) projecten met een
missionaire doelstelling. VanAlleTijden
fungeert daarbij als uitvalsbasis.

Wat moet je kunnen?

Aan iemand met een representatieve, leidinggevende
functie, stellen we ander eisen dan aan degenen die
helpen schoonmaken. Dat betekent niet dat het ene
belangrijker is dan het andere. Met elkaar maken we van
VanAlleTijden een levendige plek, waar mensen graag tijd
doorbrengen. Het belangrijkste is dat je enthousiast bent
over het project en er graag deel van wilt uitmaken. Voor
de representatieve functies vragen we daarnaast dat je
overtuigd christen bent en dit ook durft uit te dragen.

Wat bieden wij?

Een fijne plek om tijd door te brengen, leuke collega’s en
inspirerende contacten. We zorgen dat je toegerust wordt
voor je functie en dat je je verder kunt ontwikkelen.
Loop je ergens tegenaan, dan kun je altijd terugvallen op
een ervaren collega of een lid van de werkgroep.
VanAlleTijden is lid van het SSKW, onze vrijwilligers krijgen
de Dordtse vrijwilligerspas en kunnen gebruik maken van
het cursusaanbod van de vrijwilligersacademie.

Operationeel team

De vrijwilligers van het operationele team runnen
VanAlleTijden. Ze helpen klanten in de winkel, serveren
koffie en bakken wafels en tosti’s. Een ervaren
vrijwilliger heeft de dagelijkse leiding en wordt
ondersteund door een of twee junior vrijwilligers. Dit
kunnen starters zijn, invalkrachten of stagiaires.
We zoeken voor het operationeel team vrijwilligers die
hart hebben voor de mensen die VanAlleTijden
bezoeken (klantgericht). Die een antenne hebben voor
wat mensen bezighoudt (luisteren/sensitiviteit) en daar
goed op kunnen inspringen (gespreksvaardigheid).
Echte mensenmensen, die gemakkelijk nieuwe
contacten leggen en in staat zijn mensen te binden
(sociabiliteit).
De mensen in ons operationeel team kunnen
zelfstandig werken (zelfstandigheid), willen een goed
product neerzetten (kwaliteitsbewust) en hebben de
vaardigheden die daarvoor nodig zijn (accuratesse). Ze
blijven kalm bij drukte en ervaren geen stress door te
veel of juist te weinig werkzaamheden (omgaan met
werkdruk). In principe werk je als vaste vrijwilliger één
dagdeel per week (9.30-13.30 of 13.30-17.30).
Past dit bij jou en lijkt het je leuk
deel uit te maken van ons team?
We sturen je graag een aanmeldingsformulier.

Ondersteunende functies
Is achter de bar staan niets voor jou, of heb je niet
zoveel tijd beschikbaar? Bij VanAlleTijden kun je je op
veel meer manieren inzetten:

Invalkrachten
Vrijwilligers die af en toe een
dagdeel meedraaien of ‘s
avonds koffie schenken bij een
activiteit.

createam

Handwerkers en mensen met
creatieve ideeën die helpen bij
maken winkelvoorraad. Je kunt
hiervoor op vrijdagmorgen
langskomen tijdens het craft
café of thuis aan de slag gaan.

klusteam

Mensen met twee
rechterhanden die
we kunnen bellen
als iets stukgaat
en die helpen bij
het onderhoud en
de verbouwing
van ons pand.

inkoopteam

Helpen bij het afstruinen van
kringlopen, marktplaats en
rommelmarkten op zoek naar
spullen voor de winkel.

BAKkers

Thuisbakkers,
die zorgen dat
de koelvitrine
gevuld blijft.

kapelwacht

Verzorgen
wisselende
inrichting
van kapel.

GEBEDSTEAM
Bidders, die de gebedspunten
die binnenkomen in de kapel in
hun persoonlijk gebed willen
meenemen.

poetsploeg

Groep mensen
die wekelijks
VanAlleTijden
schoonhouden

activiteiten
Binnen VanAlleTijden vinden
allerlei activiteiten plaats,
waarbij vrijwilligers betrokken
zijn. Deze staan los van onze
organisatie. Ook jij kunt iets in
VanAlleTijden organiseren.
Heb je een goed idee dan
helpen wij je graag verder.

contactgegevens
VanAlleTijden
Grotekerksbuurt 44
3311 CB DORDRECHT
e-mail: info@vanalletijden.com
website: www.vanalletijden.com

werkgroep
Arjen (algemeen/horeca)
Gerdien (winkel/kapel)
Elly (crea/activiteiten)
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06-48620909
06-22965229
06-30128043

