Juryrapport winnaar Leusdense vrijwilligerstrofee 2017
Opnieuw zijn door diverse vrijwilligersorganisaties prachtige
projecten ingediend. Binnen deze organisaties zit een grote
variatie die kleur geeft aan onze dorpen Leusden en
Achterveld. Het was voor het comité Vrijwilligerstrofee een
ongelooflijk moeilijke taak om de finale keuze te maken.
Gelukkig is er een zeer strikt reglement waaraan alle
inzendingen zijn getoetst. De Vrijwilligerstrofee is een
waarderingsprijs van de gemeente Leusden voor een
vrijwilligersorganisatie die de gemeente Leusden nog een
beetje mooier maakt.
Na een intensief beraad van de jury zijn er 5 organisaties
genomineerd. Dit zijn in willekeurige volgorde:
Sportvereniging Avanti, gymnastiekvereniging Impala,
Activiteiten Jozefkerk Achterveld, vereniging Door
Achterveld Voor Achterveld en Make & Mend.
Vanuit de gemeente Leusden worden burgerinitiatieven
bijzonder aangemoedigd vanuit ‘de samenleving voorop’. De
eigen kracht van de inwoners is enorm. Niet alleen inwoners
helpen elkaar, ook verschillende Leusdense organisaties
waarin veel vrijwilligers actief zijn, dragen hun steentje bij.
De Vrijwilligerstrofee 2017 van de gemeente Leusden gaat
dit jaar naar een organisatie die heeft laten zien dat je
bestaande en nieuwe organisaties kunt verbinden op zo’n
manier, dat alle bewoners optimaal gebruik kunnen maken
van de vrijwillige inzet.

Doelstelling van de organisatie is te zorgen dat mensen
zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen
en participeren in de samenleving. Afhankelijk van de
maatschappelijke vraag, worden allerlei diensten en
voorzieningen geregeld door vrijwilligers. De impact van het
maatschappelijk belang is dubbel zo sterk als je dat met een
groot aantal vrijwilligers uitvoert. Gezamenlijk worden
steeds weer nieuwe voorzieningen en diensten aangeboden
die aansluiten op de behoeften. Een mooie vorm van
verbinden, niet naast elkaar maar met elkaar de uitdaging
aangaan. Zo wordt het omzien naar elkaar letterlijk door
velen, voor velen, met veel enthousiasme uitgevoerd.
Het comité Vrijwilligerstrofee heeft om al deze redenen
besloten dat de vereniging Door Achterveld Voor
Achterveld met haar vele vrijwilligers de Vrijwilligerstrofee
2017 verdient.
In korte tijd heeft deze nieuwe organisatie zich een plaats
weten te verwerven in de Achterveldse gemeenschap. De
activiteiten zijn groeiende en er wordt hard gewerkt aan de
opbouw, aan plekken waar mensen elkaar kunnen treffen op
velerlei gebied. Een greep uit de activiteiten: het ANWB
AutoMaatje, een Buurthuiskamer of Broedplaats om
verbinding te maken en plannen te smeden, een
klussendienst, samen eten en samen dansen op de
zondagmiddag en nog veel meer.

Hier geldt met recht plannen maken, vrijwilligers werven en
aan de slag! DAVA van harte gefeliciteerd en succes met
alles wat jullie in korte tijd hebben opgebouwd.

