
Vrijwilligers café 

Dinsdag 4 oktober was er weer een vrijwilligers café in het horecagedeelte van de Banninghal in 

Soesterberg. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan sociaal-culturele activiteiten is daar welkom. 

Het is mooi om te zien dat er in het afgelopen jaar al veel is gerealiseerd dank zij de inzet van vele 

vrijwilligers. Sinds de vorige bijeenkomst een geslaagde Avondvierdaagse, de doortocht van de 

Vuelta en een groots opgezet Dorpsfeest. Op dit moment zijn vrijwilligers druk bezig met de 

organisatie van een Sinterklaasfeest op 12 november en een Kerstmarkt op 10 december. Details 

volgens later.  

Het is nog steeds niet bij iedereen bekend wat er allemaal nog meer te doen is in Soesterberg. 

Daarom is door de Stichting Samen voor Soesterberg een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten. 

Maar hoe brengen wat die onder de aandacht? We hebben helaas nog geen nieuw sociaal-cultureel 

centrum. Een van de suggesties was: moeten we niet alvast beginnen met een digitaal centrum als 

informatiepunt. Wellicht een goed idee voor de toekomst. Voorlopig wil de nieuwssite 

Soesterberg.nu die rol wel op zich nemen, maar alleen als de organiserende partijen bereid zijn per 

activiteit aanvullende informatie te verstrekken. Het moet niet te statisch worden. Deze oproep geldt 

voor SWOS, Idea en Balans, maar ook voor de burgerinitiatieven. Meer publiciteit levert ook meer 

bezoekers op. 

Ook werd nog stilgestaan bij een terugkerend probleem van vrijwilligers bij het organiseren van 

activiteiten. Met name bij de aanvraag van vergunningen bij de gemeente. Vaak is er geen 

overdracht van kennis en moeten vrijwilligers opnieuw het wiel uitvinden. Er is bovendien een 

rechtspersoon nodig voor de aanvraag. Het zou mooi zijn als daar één loket voor zou komen waar 

kopieën van eerdere vergunningen worden opgeslagen en hulp wordt geboden. Wie zou dat willen 

doen werd er gevraagd aan de stichting Samen voor Soesterberg en de stichting De Linde. Toon van 

Mil gaf aan dat de Stichting De Linde die rol wel op zich wil nemen.  

Feestelijke activiteiten zijn er gelukkig steeds meer. Maar aan het einde van de bijeenkomst werd er 

nog aandacht gevraagd voor een geheel ander punt. Wat te doen aan de toenemende armoede. 

Sommige mensen plakken hun brievenbus af, of legen hem niet meer uit angst voor rekeningen en 

aanmaningen. In Soesterberg zijn geen voedselbanken of weggeefwinkels. Mensen schamen zich 

misschien om voor hun problemen uit te komen en dreigen in een isolement terecht te komen. Hoe 

die groep te bereiken? Odile Bekkering van de Stichting Balans gaf aan daarover met verschillende 

partijen en vrijwilligers in overleg te zijn. Een oplossing is er nog niet en de tijd dringt.  

Al met al bleek het weer een zeer nuttige bijeenkomst is de conclusie van Jan de Mos, voorzitter van 

de Stichting Samen voor Soesterberg.    


