
 

 

Wist je dat er jaarlijks 8 miljoen ton aan  
plastic in de Oceaan terecht komt? 

Juttersgeluk is een beach cleanup stichting met een sociale upcycle-atelier waar we het 
gevonden plastic recyclen tot nieuwe producten.  Naast onze dagelijkse activiteiten op het 
strand en in het atelier, krijgen we regelmatig de vraag voor het organiseren van een 
activiteit. Door in te spelen op deze vraag en samenwerking aan te gaan met o.a. het 
bedrijfsleven, kunnen wij de bewustwording onder een grotere doelgroep verspreiden en 
extra inkomsten generen waarmee we de sociale werkplekken in stand kunnen houden.  

Wij zoeken: 

Vrijwillig evenementencoördinator m/v 
Sociaal, empathisch en daadkrachtig.  

De functie 
In verband met onze uitbreiding naar Zandvoort, zijn we op zoek naar een vrijwillig 
evenementencoördinator die bij Juttersgeluk de schakel vormt tussen potentiële opdrachtgevers en 
de stichting. Onze opdrachtgevers zijn: bedrijven, scholen, particulieren en paviljoenhouders. Met de 
voorbereiding en begeleiding van de personeelsuitjes en kinderpartijtjes, ondersteun je Juttersgeluk 
met het verwezenlijken van zowel haar duurzame als maatschappelijk doelen.  
Je begeleidt samen met onze andere vrijwilligers de jutactiviteiten op het strand en/of creatieve 
workshops in het atelier of op locatie. Bij de voorbereiding en uitvoering krijg je op de achtergrond 
altijd vanuit onze organisatie ondersteuning van de initiatiefnemer van Juttersgeluk of 
locatiemanager. 
 
Wie ben jij? 
Je bent organisatorisch sterk, flexibel en weet (sensitief) om te gaan met meer kwetsbare vrijwilligers 
die je helpen bij de uitvoering van het evenement. 
Je hebt affiniteit met de milieu- én sociale doelstellingen van Juttersgeluk. 
Je bent als vrijwilliger in staat de activiteit goed voor te bereiden en uit te voeren (planning, 
draaiboek, motiveren en inplannen van andere vrijwilligers van Juttersgeluk). 
Je beschikt over een computer met internet en kunt werken in gmail, drive en msoffice, waarmee je 
de aanvragen accuraat verwerkt en afspraken vastlegt. 
In de natuur en op het strand voel je je thuis, ook als het regent en wat kouder wordt. 
Je bent bekend met de problematiek rondom de plastic soep en niet bang voor vieze handen. 
Je bent in bezit van een rijbewijs en stapt moeiteloos achter het stuur van onze Juttersbus. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Wij bieden 
Een goed en gedegen inwerkprogramma zodat je je thuis voelt bij Juttersgeluk en begrijpt waar wij 
voor gaan en waar wij voor staan. De extra inkomsten uit deze activiteiten hebben we nodig om ons 
werk te kunnen blijven doen: het strand schoonhouden en de sociale werkplekken in stand houden. 
Je krijgt professionele ondersteuning van de twee managers van onze stichting. 
 
Financiële beloning van de werkzaamheden, waarvan je de uren zelf bijhoudt en elke maand 
declareert,  is gebaseerd op de wettelijk bepaalde vrijwilligersvergoeding en bedraagt  
maximaal € 170,- per maand en € 1700,- per jaar. 
Via de gemeente ben je als vrijwilliger verzekerd als er schade ontstaat bij derden. 
 
Naast de financiële vergoeding heeft Juttersgeluk meer te bieden: 
- een unieke, sociaal innovatieve organisatie  
- een atelier in Overveen op een unieke locatie, de uitvalsbasis van de activiteiten die altijd op het 
strand plaatsvinden. 
- een leuk team van mensen die zich allemaal met veel toewijding inzetten voor Juttersgeluk 
- een organisatie die volop in ontwikkeling is, vooruitstrevend is en regelmatig in de pers 
verschijnt 
- vier keer per jaar organiseren we een bijeenkomst waar ideeën gedeeld en gehoord worden 
- eigen initiatieven die binnen de sfeer en context van Juttersgeluk passen, worden erg op 
prijs gesteld. 
- korting op de producten die we in het atelier maken 
 
Stichting Juttersgeluk 
Wij streven naar plasticvrije stranden, een meer circulaire economie, een kleinere ecologische 
voetafdruk en, last but not least, een meer inclusieve samenleving. Dit betekent dat Juttersgeluk 
bestaat uit een groep zeer diverse mensen die om wat voor een reden dan ook, geen betaald werk 
(kunnen) doen. Samenwerken aan een hoger maatschappelijk doel geeft hen meer zelfvertrouwen, 
meer werkvermogen en stelt hen in staat mee te doen in onze samenleving. 
 
Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzanne Klaassen (initiatiefnemer Juttersgeluk) 
06 – 577 34 209. Je motivatie en curriculum vitae kun je mailen naar 
jutten@juttersgeluk.nl 


