
 

 

 
  

Vrijwilligerswerk in 2021 
 
Beste leden van de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe, 

 

Wat is het een bijzondere tijd voor de vrijwilligers van het Park Hoge Veluwe: 

Het Covid-19 virus heeft de wereld veranderd. Dat heeft ook impact gehad op 

ons vrijwilligerswerk. Een aantal van u heeft inmiddels weer het vertrouwde 

vrijwilligerswerk kunnen oppakken, maar in een nieuwe omgeving met nieuwe 

beperkingen. 

 

Het bestuur van onze vereniging is in overleg met de directie van de 

Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe om zicht te krijgen op de 

activiteiten van het Park in 2021. Dat is natuurlijk met veel onzekerheden 

omgeven. Wat in elk geval zeker is, is dat de komende maanden veel ad-

hoc aangepast moet gaan worden. 

 

Niet alleen voor het Park is er veel veranderd. Dat geldt natuurlijk ook voor u! 

Wellicht heeft u zelf of iemand in uw directe omgeving de gevolgen van een 



 

 

besmetting met het Covid-19 virus ondervonden. Of kent u iemand voor wie 

een besmetting met dat virus ernstige gevolgen kan hebben. 

 

Daarnaast is natuurlijk ook het vrijwilligerswerk veranderd. Qua inhoud heeft u 

het werk een tijd niet kunnen doen of moet u het nu uitvoeren met beperkingen. 

Uiteraard heeft het vrijwilligerswerk ook een sociaal aspect, dat voor velen 

onder ons belangrijk en een bron van plezier is. Nu moet er meer afstand 

worden gehouden.  Plots zijn uw werkmaatjes niet alleen maar een vertrouwd 

gegeven, maar ook een mogelijke bron van infectie. Dat voelt erg raar, zeker 

omdat het nog niet speelde toen u besloot om vrijwilligerswerk bij onze 

Vereniging te gaan doen. 

 

In deze tijden is het niet meer dan logisch dat u zelf ook nadenkt over de 

invulling van uw leven en het vrijwilligerswerk in deze bijzondere 

omstandigheden. Als bestuur doen wij samen met de directie van het Park ons 

best om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waarin u uw vertrouwde 

vrijwilligerswerk kunt uitvoeren.  Niet alle activiteiten zijn opgestart op het 

niveau dat wij gewend waren, zodat er nog niet voor iedereen werk is. 

Daarnaast moet u ook zelf bepalen of u in deze bijzondere omstandigheden, 

waarin het gezondheidsrisico hoger is, wel het vrijwilligerswerk wilt uitvoeren. 

Wij houden u graag als lid van onze vereniging, ongeacht uw besluit. 

 

Iedereen van u heeft een dienstkaart die tot eind december 2020 geldig is 

en blijft. Er zijn veel onzekerheden over de werkzaamheden in 2021 en 

daarmee over het aantal vrijwilligers dat volgend jaar ingezet kan worden. 

Dat houdt in dat iedereen die per 1 september aanstaande beschikbaar is 

voor het vrijwilligerswerk, eind dit jaar een nieuwe dienstkaart voor 2021 

toegestuurd krijgt.  

 

Voor de andere vrijwilligers geldt, dat zij volgend jaar een dienstkaart krijgen 

op het moment dat zij weer beschikbaar zijn. Op deze manier kunnen wij beter 

meebewegen met de activiteiten in het Park. Uiteraard heeft dit geen gevolgen 

voor uw lidmaatschap van onze Vereniging, dat loopt gewoon door. Er is dus 

een terugkeergarantie. 

 

Voor vragen verwijzen wij u naar het bijgaande vragen en antwoorden 

document. Wij danken u voor uw betrokkenheid bij onze mooie organisatie. 

 

Let goed op uzelf en elkaar! 

 

Het bestuur van de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe 


