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In aanmerking komen organisaties/initiatieven die:

        actief zijn in de provincie Groningen
        passen binnen één van de bovenstaande  
        categorieën
        een voorbeeld zijn voor andere organisaties
        vernieuwend zijn
        een bijzondere prestatie geleverd hebben

VOOR WELKE CATEGORIE MELD JE JE AAN?

ZORG
De vrijwilligers van deze organisaties ondersteunen zieken, 
mensen met een beperking, ouderen of mantelzorgers in 
zorginstellingen of bij mensen thuis.

 VRIJWILLIGERS ZIJN BELANGRIJK VOOR ONZE LEEFBAARHEID

“Door de belangeloze inzet ontmoeten vrijwilligers vaak andere mensen. 
Hierdoor ontstaan contacten met personen en mede-vrijwilligers die 
anders misschien niet hadden plaatsgevonden. Deze netwerken zijn 
enorm belangrijk voor de inwoners van onze provincie. Met de jaarlijkse 
Provinciale Vrijwilligersprijzen waarderen wij de geweldige inzet van 
vrijwilligersorganisaties- of initiatieven. Wie verdient volgens jou extra 
aandacht? Laat het weten via www.provinciegroningen.nl”

Tjeerd van Dekken, gedeputeerde Leefbaarheid, Arbeidsmarkt & Milieu
Provincie Groningen

JEUGD
In deze categorie gaat het om de inzet van jonge vrijwilligers 
tot 25 jaar. Het soort vrijwilligerswerk kan op alle terreinen 
plaatsvinden.

SPORT De vrijwilligers van deze sportorganisaties leveren op een 
eigenwijze of bijzondere manier een bijdrage aan hun club.

LEEFBAAR-
HEID

Binnen deze organisaties zetten vrijwilligers zich in om een 
positieve bijdrage te leveren aan het wonen, werken en leven 
in wijken en dorpen.

Voor vragen of informatie kun 
je contact opnemen met  
CMO STAMM:

Simone Barends
06 460 784 44
s.barends@cmostamm.nl

Dushenka van Kooten
06 518 570 78
d.vankooten@cmostamm.nl

CULTUUR
Vrijwilligers dragen met hun inzet bij aan het versterken van de 
cultuursector in Groningen. Denk hierbij aan erfgoed, klassieke 
muziek, literatuur, film of nieuwe vormen van kunst en cultuur.


