Persbericht 30 november 2016

Staatssecretaris Van Rijn reikt landelijke vrijwilligersprijzen uit
Op woensdag 7 december reikt staatssecretaris Van Rijn de jaarlijkse Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016 uit in de Deventer Schouwburg. De presentatie van deze feestelijke avond is
in handen van John Williams. Come Correct Breakdance Crew treedt op. Er zijn 18 projecten en
vrijwilligers genomineerd. De VriendenLoterij stelt het prijzengeld beschikbaar.
Een overzicht van de genomineerden vindt u hier.
Jury- en publieksprijzen
Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën: landelijke vrijwilligersprojecten, lokale vrijwilligersprojecten en de VriendenLoterij Passieprijs, waarin een vrijwilliger van onschatbare waarde wordt beloond. De winnaars ontvangen prijzen variërend van € 500 tot € 5.000. In elke categorie wordt een
winnaar gekozen door de jury én een door het publiek dat t/m 7 december via vrijwilligersprijzen.nl
een stem kan uitbrengen op zijn favoriete genomineerde.
Goed organiseren
De prijzen staan dit jaar in het teken van het goed organiseren met vrijwilligers. Dit is ook het thema
van het Gratis Goud Festival (gratisgoudfestival.nl), een conferentie over vrijwilligerswerk die op 7 december in Deventer plaatsvindt en waar de vrijwilligersprijzen worden uitgereikt. De jury staat onder
leiding van Ella Vogelaar, voorzitter van Vereniging NOV. Het is de zesde keer dat de prijzen worden
uitgereikt.
De prijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV,
de VNG en de VriendenLoterij. De organisatie is in handen van Movisie.
Noot voor de redactie
U bent van harte welkom om bij de uitreiking aanwezig te zijn. De prijsuitreiking start om 19.30 en
duurt tot ongeveer 21.00 uur. U kunt zich aanmelden via meerdanhanden@movisie.nl
Voor meer informatie: vrijwilligersprijzen.nl. U kunt ook contact opnemen met Nienke van Helden 030
789 21 97/06 22 79 18 07, n.vanhelden@movisie.nl of Noëlle van Wijgerden 030 789 22 13/06 25 02
78 35, n.vanwijgerden@movisie.nl.
Volg ons op facebook.com/vrijwilligersprijzen en op Twitter via @Meerdanhanden of #mdh16.
De winnaars worden woensdag 7 december bekendgemaakt via deze social media kanalen en om
21.30 uur via vrijwilligersprijzen.nl. Perscontacten ontvangen een bericht via Smart PR.

