
 
Het	Wijks	Atelier	is	een	creatief	centrum	waar,		aan	inwoners	van	Wijk	bij	
Duurstede	en	omgeving,		cursussen/workshop/masterclass/lezingen	
worden	aangeboden	op	het	gebied	van	beeldende	kunst	en	theater.	Er	is	
aanbod	voor	kinderen	en	voor	volwassenen. 
 
De	organisatie	wordt	door	9	vrijwilligers	aangestuurd.	De	docenten	krijgen	een	
vergoeding	voor	de	gegeven	lessen.	Met	elkaar	worden	praktische	zaken	
uitgevoerd.	
We	zoeken	een	nieuwe	vrijwilliger	voor	de	cursisten	administratie.	Voor	3	á	5	
uur/week. 
 
Werkzaamheden  
- Je beheert en doet alle activiteiten die behoren bij een digitale cursisten administratie. 

Toelichting : cursisten, die geïnteresseerd zijn in een activiteit van het Wijks Atelier melden zich 
voor 95% aan via de website. Ongeveer een week voor de start bepaal je, aan de hand van het 
aantal ingeschreven cursisten en het minimaal aantal,  of een activiteit doorgaat. Via (standaard) 
emails stel je de cursisten en docenten op de hoogte van het wel/niet doorgaan van de activiteit. Na 
de start van een activiteit stuur je gegevens door naar de penningmeester voor de incasso.  
In 5% van de gevallen worden nog handgeschreven inschrijfformulieren aangeleverd (alsnog 
digitaal invoeren in de website) of zijn er vragen over deelname of betaalverzoeken.   

- Voor de cursisten ben je het eerste aanspraakpunt, voor 95% gaat dat per email. 
- Voor vragen die geen betrekking hebben op de cursisten administratie stuur je deze 

digitaal door naar een van de andere vrijwilligers of naar het bestuur.  
- Alle post die nog in de postbus (industrieterrein Wijk bij Duurstede) of in het Feuniks 

gebouw komt, beoordeel je, handel je die zelf af of stuur je digitaal door naar een van 
de vrijwilligers of bestuur. 

- Je geeft suggesties om de werkzaamheden nog verder te vereenvoudigen of te 
automatiseren. 

- Je beheert de adreslijst van alle vrijwilligers.  
- Je woont vergaderingen bij en rapporteert over de cursisten administratie. 
- Je denkt mee over nieuwe cursussen, evenementen en tentoonstellingen 
- Je voert werkzaamheden uit bij evenementen. 
 
Tijd  
- gemiddeld 3-5 uur per week en de meeste activiteiten zijn vanuit huis met een 

computer en internet uit te voeren.  
- Bij de start van het seizoen in september en in januari is het natuurlijk drukker. 
 
Financiën 
- Het is vrijwilligerswerk, maar directe onkosten kunnen na overleg worden vergoed.  
- Eén keer per cursusjaar is er een gezellig cultureel uitje met alle vrijwilligers incl. een 

etentje. 
- Voor cursussen/workshops/masterclasses bij het Wijks Atelier krijg je korting.     
 
Informatie over deze werkzaamheden kun je krijgen bij 
de secretaris Jos Overdevest op 06-21572887 of  
de penningmeester op 06-653333125 
Zie ook www.wijksatelier.nl 


