Gezocht: vrijwilligers voor

Museumhuizen

In onze Museumhuizen leren bezoekers niet alleen wat de huizen zo bijzonder maakt, maar ervaren bovendien hoe het
was om er te wonen. In het Museumhuis geen afscheidingskoordjes of bordjes met ‘niet aanraken.' Onze gasten ontdekken wat er in de wandkast is opgeborgen en mogen plaats nemen op die sierlijke 19e-eeuwse fauteuil onder het genot
van een kopje thee.
We zoeken vrijwilligers die onze bezoekers een unieke ervaring willen bezorgen.
De rol van de vrijwilliger
Vrijwilliger zijn in een Museumhuis is dan ook meer ‘gewoon’ suppoost zijn. Onze bezoekers bellen, net als bij u thuis,
aan als ze naar binnen willen. Als vrijwilliger opent u de deur, heet hen welkom en begeleidt hen naar de kassa, hangt
de jassen op en maakt een praatje. Kortom; u zorgt ervoor dat bezoekers zich thuis voelen.
Bent u liever actief bezig in het huis? Dat kan ook! Onze vrijwilligers brengen samen met de bezoekers het huis tot
leven. Bak koekjes in de historische keuken, dek de tafel of help mee met het onderhoud van de inrichting.
Steenwijk, Hoorn, Leeuwarden of…
Het eerste Museumhuis van ‘Hendrick de Keyser’ is in december 2017 geopend in Steenwijk. Inmiddels zijn ook Museumhuis Bartolotti in Amsterdam, Museumhuis Van Eysinga in Leeuwarden en Museumhuis Bonck in Hoorn open.
In 2019 verwachten we huizen te openen in Nagele, Utrecht en Delft.
We zoeken vrijwilligers in Steenwijk (vooral voor de weekenden), Leeuwarden en Hoorn. Uiteraard kunt u zich ook
alvast aanmelden voor Utrecht, Nagele en Delft. In Amsterdam hebben we op dit moment genoeg vrijwilligers.
Wat verwachten wij?
Vereniging Hendrick de Keyser zoekt vrijwilligers met goede communicatieve en sociale vaardigheden, die het leuk
vinden om met mensen te werken. Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist, maar interesse in architectuur,
het pand of de geschiedenis van de regio is gewenst. Daarnaast bent u woonachtig in de regio.
Tijdens de kennismakingsperiode van twee maanden bent u minimaal een dagdeel per week beschikbaar. Daarna is de
minimale inzet twee dagdelen per maand.
Wat kunt u van ons verwachten?
Ten eerste betekent vrijwilligerswerk doen bij ‘Hendrick de Keyser’ natuurlijk werken in de meest bijzondere huizen
van Nederland, maar ook in een bijzonder museum waar u de bezoekers niet verbiedt om ergens te gaan zitten, maar
hen daar juist toe uitnodigt. U werkt altijd samen met anderen. U kunt deelnemen aan een interessant programma met
lezingen en workshops en ontvangt een persoonlijke pas waarmee u alle Museumhuizen van de Vereniging gratis kunt
bezoeken.
Daarnaast biedt de Vereniging een reiskostenvergoeding en hebben we een WA- en ongevallen verzekering afgesloten
voor onze vrijwilligers.
Geïnteresseerd?
Voor geïnteresseerde vrijwilligers organiseren we regelmatig een geheel vrijblijvende informatiebijeenkomst. Hier
vertellen we meer en kunt u al uw vragen stellen. Wilt u hiervoor een uitnodiging ontvangen? Meldt u zich dan nu aan
door een e-mail te sturen naar Esly van Dam: vandam@hendrickdekeyser.nl

