
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposities, lezingen, concerten en festivals…  Alles wat in Dat Bolwerck wordt 

georganiseerd, is vooral mogelijk omdat de stichting kan bouwen op een groot 

team van vrijwilligers dat zich steeds met veel toewijding en zorg inzet. 

Kunst en gedachten vormen daarbij steeds de leidraad. Zo wil Dat Bolwerck eraan bijdragen 

dat iedereen die hier binnen loopt, geraakt kan worden door nieuwe inzichten, bijzondere 

ontmoetingen kan hebben of verdieping vindt in zijn eigen gedachten. Allemaal zaken 

waarvan we geloven dat ze belangrijk zijn voor de wereld. 

Vanuit verschillende hoeken, zoals vanuit culturele fondsen, krijgen we de komende jaren 

extra ondersteuning. Dat geeft de stichting een mooi perspectief. Omdat we met meer 

mensen meer voor elkaar kunnen krijgen, hebben we eigenlijk altijd wel plek voor nieuwe 

vrijwilligers. 

 

WE MAKEN GRAAG KENNIS MET JE! 

Misschien hou je ervan om lekker je handen uit de mouwen te steken of ligt het jou juist om 

nu en dan ook leiding te geven? Je kunt op verschillende manieren bij ons aan de slag, ook als 

je bijvoorbeeld niet iedere week tijd over hebt. Verderop vind je meer informatie over al 

onze teams. We horen heel graag over jouw mogelijkheden, interesses en ambities via 

info@datbolwerck.nl. 

We zien je mail graag tegemoet en plannen daarna een kennismaking. Zo ontdekken we dan 

samen wat bij jou zou passen en wat wij daarin kunnen bieden. Telefonisch zijn we soms wat 

minder goed bereikbaar. Als in je mail aangeeft dat je liever wilt bellen, nemen we natuurlijk 

even contact met je op. 

 



 

ONZE VRIJWILLIGERS-TEAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien is het iets voor jou om bezoekers 

wegwijs te maken, hen de plek te laten 

ervaren en te helpen met vragen? Je raakt 

regelmatig in interessante gesprekken 

verzeilt waarin mensen vertellen wat hen 

raakt. We zorgen ervoor dat je helemaal 

thuis raakt bij ons, geven je een 

gidsentraining en nemen je voorafgaand aan 

een nieuwe expositie steeds mee in het 

verhaal van de kunstenaar.  

 

GIDSENTEAM 

BEHEERDERSTEAM 

Meerdere dagen per week zijn bezoekers welkom bij de  expositie. Bovendien ontvangen we bijna 

dagelijks groepen voor bijvoorbeeld een lezing of vergadering. Kortom: eigenlijk zijn we iedere dag 

open. Daarom is het nodig dat iedere dag een beheerder aanwezig is die ook raad weet met heel 

uiteenlopende vragen en onvoorziene situaties. Veer jij helemaal op als het gaat om dit soort zaken?  

Misschien is deze rol dan geschikt voor jou! 

 
KEUKENBRIGADE 

Bezoekers van exposities en events kunnen 

iets komen drinken en de groepen die te 

gast zijn verzorgen we tussendoor met iets 

lekkers bij de koffie, een lunch of een borrel. 

Lijkt het je leuk om ons hierbij te helpen? 

Onze Keukenbrigade leert je graag kennen! 

 

ADMINISTRATIE-TEAM 

We zijn een gezonde stichting met een 

groeiend aantal projecten en initiatieven. 

We hebben onze administratie nagenoeg 

prima op orde, maar extra hulp is welkom. 

Dus als je een voorliefde hebt voor cijfers of 

ons op een andere manier op een 

regelmatige basis wilt ondersteunen bij de 

administratie, komen we graag met je in 

contact. 

 



 

DIT MAAKT HET EXTRA LEUK… 

• Je werkt in een gemotiveerd team waar je inzet welkom is en wordt gewaardeerd. 

• Als je helpt op momenten van lezingen, festivals of bijvoorbeeld een concert, heb 

je vaak voldoende tijd om mee te genieten van het programma. 

• Twee keer per jaar organiseren we met elkaar een concert voor iedereen die zich 

voor de stichting inzet. 

• Bijna maandelijks kun je aanschuiven bij de koffie-ochtenden – mooie momenten 

om elkaar weer even te zien en bij te praten. 

• We begeleiden je graag op een goede manier en plannen daarom voldoende tijd 

om je wegwijs te maken met de plek, je werkzaamheden en de mensen. 

Tussentijds evalueren we regelmatig om te horen hoe het je bij ons bevalt.  

• Je doet nieuwe ervaringen op en soms kun je meedoen aan interne cursussen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TUIN- EN KLUSTEAM 

De plek heeft een mooie en rijke 

geschiedenis en we hebben er veel zorg 

voor. Veel kleinere klussen zijn prima zelf 

te doen en misschien wil jij daar wel bij 

helpen? Een aantal van ons is erg handig en 

maakt je graag wegwijs als dit iets voor jou 

is. Ook als je wilt helpen met het 

voorbereiden van exposities – zodat alles 

mooi hangt en staat – en bij concerten en 

lezingen – het geluid en de verlichting zijn 

daarbij natuurlijk heel belangrijk: we vinden 

we het heel leuk om je te leren kennen!  

 

We hebben heel mooie plannen! Ook samen met andere organisaties – denk bijvoorbeeld aan het 

IJsselfestival – werken we toe naar mooie momenten en bijzondere ervaringen. Is het iets voor jou 

om daarbij te helpen? Misschien ben je een goede planner, overzie je begrotingen of heb je juist 

heel creatieve ideeën om de sfeer van een festival nóg meer tot zijn recht te laten komen? Samen 

met jou maken we er graag iets moois van! 

 

TEAM FESTIVALS EN EVENEMENTEN 

TEAM MARKETING EN PR 

We hebben mooie plannen voor bijzondere exposities, festivals, concerten en lezingen – en dat 

willen we zoveel mogelijk anderen laten weten! Misschien hou je ervan om te schrijven, maak je 

mooie foto’s, heb je een interessant netwerk of goede ideeën voor precies de juiste #’s op Insta? 

Leuk om van je te horen! We kijken graag hoe we het samen met jou in een mooie vorm kunnen 

gieten. 

 



OVER ONZE PLEK 

Je vindt ons in een monumentaal gebouw – midden in de stad – op een markante plek aan de 

historische Zaadmarkt. Loop je eenmaal door de imposante deur, dan kom je in lichte en 

vriendelijke ruimtes met een mix van historische verhalen en eigentijdse vormgeving. Onze 

tuin – grenzend aan de stadsmuur en de oude bleek – is een ingetogen tegenhanger van de 

levendige drukte aan de voordeur.   

 

 

 

 


