
 
Vrijwilligersmiddag/Apeldoorn Trofee 2015  
“Om vrijwilligers exclusief in het ‘zonnetje’ te zetten en dank je wel te zeggen”! 
 
Beste vrijwilliger, 
 
De juryleden van “Apeldoorn Trofee” hebben wederom met ondersteuning van het Verenigingsburo, 
de handen ineengeslagen voor het realiseren van de Apeldoorn Trofee / Vrijwilligersmiddag.  
De jury heeft enthousiaste sponsoren gevonden om het initiatief te financieren.  
 
De uitreiking van de Apeldoorn Trofee 2015 vindt op dinsdagmiddag 6 oktober plaats in de Apenheul. 
Vorig jaar waren wij nog gelimiteerd in het kunnen uitnodigen van vrijwilligers, dit jaar hoeven we 
met dank aan Apenheul, geen grens te stellen aan de uitnodiging voor een middagje Apenheul. 
 
Het verrassende van vorig jaar waren de prijzen in natura die we onder andere van diverse bedrijven 
hebben mogen ontvangen. Hiermee hebben we veel organisaties en vrijwilligers in de schijnwerpers 
kunnen zetten. Dat zal dit jaar ook zeker weer het geval zijn.  
Dus meld ook uw initiatief aan!  
 
We vragen uw aandacht voor 2 zaken:  
 
1. Aanmelding  Apeldoorn Trofee 2015  

Maakt u deel uit van, begeleidt u of kent u een bijzonder Apeldoorns vrijwilligersinitiatief? En 
vindt u dat dit de Apeldoorn Trofee 2015 of wellicht 1 van de andere prijzen verdient? Meld dat 
bij ons aan. Ga naar de website >www.apeldoorntrofee.nl of direct naar > Aanmelden 
 
Junior Apeldoorn trofee 
Hebt u binnen uw club, vereniging, of (buurt)initiatief een enthousiaste junior die een inspiratie 
en voorbeeld is voor andere jongeren is om vrijwilligerswerk te (gaan) doen?  
Meld hem/haar aan voor de Junior Apeldoorn Trofee. Ga naar de 
website>www.apeldoorntrofee.nl of direct naar > Aanmelden  

 
Tip: Voorzie uw aanmelding van een enthousiast verhaal en noem diverse redenen, waarom juist 
deze (groep van) vrijwilligers en/of junior vrijwilliger plus organisatie, de nominatie verdient. 
 
2. Afhalen  tickets voor de Vrijwilligersmiddag 

 De vrijwilligersmiddag is uitsluitend voor vrijwilligers, die deel uit maken van een 
organisatie of initiatief die met vrijwilligers werken, uit de gemeente Apeldoorn. 

 Tegen inlevering van onderstaande afhaalbon kunt u tijdens openingstijden 1 ticket 
ophalen bij Intersport Jonker.  

Ticket afhalen: vanaf zaterdag 12 september t/m zaterdag 26 september 
Adres: Intersport Jonker: Hofstraat 4-10, 7311 KV Apeldoorn 
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Bon voor 1 Ticket Vrijwilligersmiddag/Apeldoorn Trofee 6 okt. 2015 
 
Naam organisatie: 
 
Naam: 
 
Email: 
 
Ticket afhalen: vanaf zaterdag 12 september t/m zaterdag 26 september 
Adres: Intersport Jonker: Hofstraat 4-10, 7311 KV Apeldoorn 
 

Meer informatie 
Mail naar: Apeldoorn Trofee > contact 
 
Programma 
Datum: dinsdagmiddag  6 oktober 2015  
Vanaf 13.00 uur: Welkom voor vrijwilligers bij Apenheul  
15.15 uur:  Gorilla Tribune open  
15.30 uur: Voeden gorilla’s  
16.00 uur:  Uitreiking Apeldoorn Trofee  
16.30 uur:  Einde uitreiking  
17.00 uur:  Sluiting Apenheul 
 
Locatie 
Apenheul. Parkeren is niet gratis. 
Bij de ingang Apenheul  kunt u op vertoon van uw ticket naar binnen. 
 
Volg ons ook op: website Apeldoorn Trofee |Twitter |facebook  
U vindt hier informatie over aanmelden, nominaties, tickets, ed. 
 
 
Sponsor mogelijkheden, ook voor Non profit 
Draagt uw organisatie of bedrijf de Apeldoorn Trofee en de Apeldoornse vrijwilligers een warm hart 
toe? We zijn nog steeds op zoek naar sponsors.  
 
Met een hartelijke groet van de jury Apeldoorn Trofee,  
 
Paul Blokhuis, wethouder Gemeente Apeldoorn (voorzitter jury);  
Rianne Burgers, coördinator vrijwilligerswerk Atlant;   
Rob Goedkoop, eigenaar Vormvisie bv Apeldoorn;  
Bas Hidding, eigenaar Etiam Consultancy 
Dikky Jongman, verenigingsondersteuner Verenigingsburo/Stimenz;  
Richard Klein, eigenaar Intersport Jonker;   
Marc Looijen , hoofdredacteur van Steden Driehoek;  
Henk van der Ziel, eigenaar VanDeRegie 
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