
 
 

vacature bar vrijwilligers 

Het team van MFA De Plataan - huis van Bibliotheek Gooi en meer, Versa Welzijn en de Schakel - is 
op zoek naar een aantal leuke, gastvrije en gemotiveerde bar vrijwilligers c.q. gastheer/ vrouwen. Als 
de huiskamer en middelpunt van de Keverdijk willen wij ons samen met de omgeving inzetten om 
een toegankelijke en laagdrempelige plek te zijn, waar alle inwoners van Naarden de kans krijgen 
deel te nemen en actief bij te dragen aan georganiseerde en spontane activiteiten op het gebied van 
sociale-, culturele- en educatieve activiteiten. 

De huiskamer is door de week elke dag geopend en er zijn verschillende activiteiten en groepen in 
huis. Dit zorgt gedurende de hele dag en avond voor een gezellige drukte en veel afwisseling in de 
werkzaamheden. Je komt werken in een gemotiveerd team waar de goede sfeer voorop staat. 
In de ochtend, middag en avond moet de bar bezet zijn door vrijwilligers die optreden als 
gastvrouw/heer en zorgen voor de koffie en thee, frisdrank en in de avond ook een biertje en een 
glas wijn. En om de bezoekers te informeren of door te verwijzen bij vragen. 
De werktijden en dagen zijn flexibel en bespreekbaar (zowel overdag als  's avonds). 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die klantvriendelijk en dienstverlenend zijn en om kunnen gaan met 
een kassa of bereid zijn het te leren.  (Een beetje) horeca ervaring is mooi meegenomen, maar niet 
noodzakelijk. Een verzorgd voorkomen en een vrolijke glimlach vinden wij belangrijker. Je leert de 
kneepjes van het vak in de praktijk.    

Wat krijg je daarvoor terug? 
Allereerst een leuke werkplek waar veel enthousiaste en gemotiveerde mensen werken en sociale 
contacten. Daarnaast krijg je van ons voor de avonduren een Instructie Verantwoord Alcohol 
schenken. Wanneer je als vrijwilliger De Plataan opent of sluit, kun je in overleg ook de 
(herhaling)training  BHV volgen. Ook ontvang je een bibliotheekpas, voor de duur van de 
overeenkomst.  

    

Werktijden: in overleg, maar minimaal 1 dagdeel per week  

Voor informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Denise Callenbach via  
DCallenbach@versawelzijn.nl  Zij is op dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar via nummer: 
0682365810 
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