
 
Vrijwilligers gevraagd! 
 
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. 
We zijn onder andere op zoek naar: 

 Foyermedewerkers 
Als foyermedewerker ontvangt u bezoekers in de foyer en voorziet u hen van 
vlaai, koffie, thee en andere dranken; ook wordt u ingeschakeld bij het verzorgen 
van lunches bij groepsbezoeken.  

 Baliemedewerkers  
Als baliemedewerker verricht u uitsluitend baliewerkzaamheden, zoals het 
bedienen van de kassa, het opnemen van de telefoon, het verwerken van 
boekingen, het scannen van museumkaarten, enz.  

 Gastvrouwen/gastheren 
Als gastvrouw/gastheer bent u tussen dinsdag en zaterdag een middag 
beschikbaar om bezoekers te ontvangen in ons museum. U verwelkomt de 
gasten, brengt de diverse mogelijkheden om onze musea te bezichtigen onder de 
aandacht en geeft extra informatie over onze collectie waar gewenst.  

 Rondleiders  
Als rondleider geeft u rondleidingen aan groepen zowel tijdens de openingstijden 
als daarbuiten.  
Indien u hierin interesse heeft is het echt niet nodig om vooraf al uitgebreid 
geïnformeerd te zijn over Valkerij of Sigarenmakerij. Informatie hierover krijgt u 
voldoende.  
Ook als u specifieke belangstelling heeft voor één van onze musea bent u van 
harte welkom. Als rondleider kunt u uw voorkeur aangeven.  

 Ex-sigarenmakers 
Als ex-sigarenmaker beheerst u nog het met de hand maken van sigaren en bent 
u oproepbaar voor het geven van demonstraties bij groepsbezoeken en speciale 
gebeurtenissen. 

 Vrijwilligers t.b.v. digitalisering 
U helpt bij het scannen van belangrijke documenten en boeken. Ook werkt u mee 
aan de archivering van onze collectie.  

 
Een combinatie van bovenstaande functies komt in onze organisatie vaak voor.  
Als er bijvoorbeeld geen specifieke baliemedewerkster aanwezig is voert u als 
gastvrouw/gastheer de hierboven genoemde baliewerkzaamheden uit.  
Indien u graag rondleidingen wilt geven aan groepen, maar daarbij ook een middag 
aanwezig kunt zijn als gastvrouw/gastheer, dan juichen wij dit alleen maar toe.    
 

Alle nieuwe vrijwilligers worden goed op hun taken voorbereid.  
Mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op via info@vsmm.nl  
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