Vrijwilliger fietsenatelier Bethanië
en Velotheek ZSM Zoersel
Ben je op zoek naar leuk vrijwilligerswerk met een positieve impact
op het klimaat en je buurt? Dan is meedraaien bij de “Velotheek”
Op Wielekes en het meewerken in het fietsenatelier van Bethanië
vast iets voor jou!
Bij Op Wielekes kunnen kinderen die lid zijn, een fietsje ontlenen.
Wordt het fietsje te klein? Dan mag het ingeruild voor een groter
exemplaar. Zo hebben kinderen altijd een fiets op maat en hoeven
gezinnen niet telkens een nieuwe fiets te kopen.
Bij het fietsatelier Bethanië worden (volwassen) fietsen
gerepareerd t.b.v. de patiënten, het personeel en de afdelingen.
Fietsdeelsysteem Op Wielekes heeft in heel wat
gemeenten/buurten een depot. Elk depot wordt gerund door
vrijwilligers. Dat is een goede daad voor het klimaat en vooral ook
leuk om te doen:
 Je hebt fijne contacten met mensen uit de buurt
 De Velotheek én het fietsatelier brengen enthousiaste
vrijwilligers, ouders en kinderen bijeen rond positieve
projecten
 Een depot van Op Wielekes zit vaak ingebed in een levendige
en bruisende buurtwerking waar ook andere duurzame
projecten thuis zijn
 Je kunt er ook bijleren (over fietsen herstellen, databases,
communicatie…)
Welke taken kun je opnemen als vrijwilliger?
Gebruikers ontvangen
 Je legt bezoekers uit hoe de ‘Velotheek’ werkt, schrijft nieuwe
leden in, helpt kinderen om een geschikt fietsje te kiezen en
zet het zadel en het stuur op de juiste hoogte
Onderhoud van fietsen
 Je doet het onderhoud en herstellingen zoals de ketting
smeren, remmen afstellen, banden plakken… Je staat in
contact met collega’s om andere herstellingen uit te (te laten)
voeren
Communicatie
 Je houdt de website of facebookpagina up to date,
beantwoordt vragen via Facebook en e-mail en maakt
de Velotheek bekend in de buurt
Boekhouding en/of administratie
 Je volgt de betaling van de lidgelden op, betaalt facturen van
de fietsenmaker en/of je zorgt ervoor dat nieuwe fietsjes en
nieuwe leden geregistreerd worden in een databank, maakt
statistiekjes…
Waar en wanneer?
Ons Op Wielekes depot is twee keer per maand open, het
fietsenatelier is 4 halve dagen per week open.

Doelgroep
Kinderen en volwassenen

Engagement
Af te spreken

Contactgegevens
Vonak vzw
03 380 13 03
vrijwilligerspunt@zoersel.be

Adres
Oude feestzaal, Handelslei 167
2980 Zoersel

Openingsuren
maandag: 8.30 – 12.30
en op afspraak

