
 
 

ZELFWERKZAAMHEIDSFORMULIER MFA MERSELO 
MELD JE AAN ALS VRIJWILLIGER! 

 
 
 
 
 
 
 
Beste vrijwilliger, 
 
Na jaren van voorbereiden is het dan eindelijk zover, de planfase voor de Multi Functionele 
Accommodatie Merselo is afgerond en het budget voor het project Hoek-Lier is beschikbaar! 
Vanaf oktober 2021 gaat de schop dan ook letterlijk de grond in en dat betekent dat wij vanaf 
dit moment ook een helpende hand kunnen gebruiken! 
 
Veel werk zal verricht worden door vakmensen en professionals, maar als afgevaardigde van 
onze gemeenschap, vereniging of als ouder gaan wij een deel van het werk op ons nemen. Dit 
noemen wij zelfwerkzaamheid. Zelfwerkzaamheid zorgt ervoor dat wij minder werk in hoeven 
te kopen (financieel voordeel) maar zorgt ook voor een binding en eigenaarschap, oftewel 
betrokkenheid, bij onze inwoners en de verenigingen. Tevens wordt er door de zelf-
werkzaamheid invulling gegeven aan de toegezegde inbreng van deelnemende verenigingen. 
 
De werkzaamheden kunnen van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan grondwerk, bouwkundige en 
technische werkzaamheden, tuin- of schoonmaakwerk. Maar we hebben ook mensen nodig 
voor organisatorische- of administratieve werkzaamheden (en, mogelijk is er een beroep of 
werkzaamheid die jij beheerst en waar wij nog niet aan gedacht hebben…?). 
Middels dit formulier is het mogelijk om namens een van de verenigingen, de basisschool of 
gewoon omdat je wilt helpen aan te geven dat jij denkt iets te kunnen betekenen voor het 
project Hoek-Lier, oftewel onze toekomstige MFA Merselo! 
 
Uit alle inschrijvingen zal een lijst gemaakt worden waarna op basis van behoefte een 
vrijwilligers/werkschema opgezet zal worden. Minimaal enkele weken voordat jouw inzet 
nodig is zal dit werkschema met jullie gedeeld worden zodat er nog aanpassingen of ruilen 
mogelijk is. 
 
Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat je tijdens de werkzaamheden verzekerd bent tegen 
ongevallen en schade. En natuurlijk, niet onbelangrijk, zal er met enige regelmaat gedacht 
worden aan jullie, de vrijwilligers (een hapje, drankje, feestje, etc.). 
 
Ben jij nieuwsgierig geworden en wil jij jouw kennis en kunde in dit unieke dorpsproject 
stoppen? Vul dan snel het formulier op de volgende pagina in en word deelgenoot van dit 
fantastische project! 
 
 
Tot snel, 
 
 

Projectgroep en bouwteam Hoek-Lier 
 
 
Meer informatie via: www.dorpsraad.Merselo.nl of via Project.Hoek.Lier@Gmail.com  



 
 

ZELFWERKZAAMHEIDSFORMULIER MFA MERSELO 
MELD JE AAN ALS VRIJWILLIGER! 

Middels dit formulier kan invulling gegeven worden aan de zelfwerkzaamheid die wij als 
gemeenschap voor het MFA willen invullen. Vul het formulier zo compleet mogelijk in en lever 
het voor 15 november in: Veldstraat 13 Merselo, of mail: Project.Hoek.Lier@gmail.com 
 
1. Je naam, adres en telefoonnummer: 
 

Naam :   

Geb. datum : Adres : 

Telefoon : Woonplaats : 

E-mail :   
 
2. Om op een juiste manier verantwoording aan de gemeente af te kunnen leggen en zaken 

zuiver te kunnen houden is het nodig te weten voor wie iemand wil meewerken. 
Als je niets invult worden de door jouw gewerkte uren gelijkwaardig over alle deelnemende 
organisaties verdeeld. 
 

Ik werk voor (1 of meerdere antwoorden mogelijk): 
�  SVM �  TVM �  KBO 

�  JUM �  WSV �  GAM 

�  Gemeenschap! �  Basisschool! �  Overige!
 
3. Heb jij ervaring met een bepaald soort werk, geef dan hieronder aan wat precies. 

 

Ik heb ervaring met het gebied of de gebieden die ik hieronder heb aangekruist 
�  Schilderwerk �  Grondwerk �  Elektra en/of data 

�  Rooi- en plantwerk �  Straatwerk �  Loodgieterswerk / HVAC 

�  Materiaal aan/afvoer! � Timmerwerk! �  Tegelzetterswerk!

�  Opruim/poetswerk! �  Metselwerk! �  Dakbedekkerswerk!

�  Administratie! �!Ik heb ervaring met:"""""""""""""""""""""""""""""""(Vrij in te vullen)!

 
4. Wanneer ben jij beschikbaar 

 

Wanneer jij hier niets invult gaan we ervan uit dat je op alle dagdelen in te delen bent 
Opmerkingen: 
 
 
 
Ik ben bij beschikbaar op: ‘s Morgens ‘s Middags Avond 

Maandag � � � 

Dinsdag �! �! �!

Woensdag �! �! �!

Donderdag �! �! �!

Vrijdag �! �! �!

Zaterdag �! �! !
 

Handtekening: 
 
 


