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W
el

ko
m Voor je ligt de eerste Pulse vrijwilligersnieuwsbrief van 

dit jaar. De Pulse Courant zal vanaf nu twee keer per jaar 

( juni & december) verschijnen om je op de hoogte te 

brengen van nieuws vanuit Pulse.

We willen je op een laagdrempelige manier informeren, 

over onder meer activiteiten voor vrijwilligers, de 

nieuwe website van Pulse en personeelswisselingen 

binnen Pulse.

Natuurlijk willen wij je via deze weg ook bedanken 

voor je inzet, je flexibiliteit en hart voor inwoners van 

IJsselstein en Lopik. Mede dankzij jou voelen zij zich 

gesteund en worden zij praktisch geholpen.

Veel goeds,

Jacqueline Camara 

Manager

B E S T E  V R I J W I L L I G E R , 
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Tijdperk 
  na corona
We zijn al weer op de helft van het jaar en gelukkig hebben 

we elkaar de afgelopen maanden weer kunnen ontmoeten. 

Alle activiteiten, diensten en overleggen zijn weer opgestart. 

Er wordt weer hard gewerkt op locatie. Wij zijn blij dat jullie als 

vrijwilligers er weer zijn en dat we samen met jullie alles weer 

op hebben kunnen pakken. 

Mocht je nu of in de toekomst vragen hebben omtrent dit 

onderwerp, neem gerust contact op met jouw aanspreekpunt 

binnen Pulse of stel je vraag bij de receptie.  

Fijn dat jullie er weer zijn! 



Wat is welzijn?

Pulse 
personeel

Stichting Pulse is een welzijnsorganisatie. Welzijn van mensen heeft te maken met 

een goede lichamelijke en psychische gezondheid, een fijne leefomgeving en genoeg 

sociale contacten.

Soms zit het leven tegen in de vorm van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid, financiële 

problemen of een taalbarrière. Dit zijn kwetsbaarheden waar je niet om vraagt 

maar die soms onderdeel zijn van het dagelijkse leven. Stichting Pulse is er voor 

alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zich in zo’n kwetsbare situatie 

bevinden.

Onze sociaal werkers hebben, samen met vrijwilligers, een breed aanbod ontwikkeld 

van verschillende ontmoetingsplekken, cursussen, spreekuren, taallessen, 

jongerencentra en (sport)activiteiten. Op deze manier zijn wij een vangnet voor alle 

inwoners van IJsselstein en Lopik.

Het leek ons leuk om jullie een overzicht te geven 

van het Pulse personeel. Mocht je iemand direct 

willen contacteren, dan vind de mailadressen en 

telefoonnummers op onze website!
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Flower Power 
borrel
Ieder jaar bedankt Pulse jullie door middel van een aantal 

leuke activiteiten aan te bieden. Door corona zijn er een 

paar niet door kunnen gaan maar afgelopen maanden zijn 

er al een aantal workshops geweest, een wijnproeverij en 

twee keer een high tea. 

Op zaterdag 25 juni a.s. van 15:00 - 18:00 uur staat 

de laatste activiteit van dit jaar gepland en deze staat in 

het teken van Flower Power. Je bent welkom op deze 

gezellige borrel in De Oase en wij hopen dat je, net als wij, 

geheel in stijl komt! Wij zorgen voor de drank en lekkere 

hapjes. Introducees zijn ook van harte welkom! 

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar 

info@stichting-pulse.nl of door te bellen naar de receptie 

op tel.nr. 030 - 686 80 30.

De Oase

Benschopperweg 342

3401 BZ IJsselstein

We hebben sinds 1 juni een nieuwe website! Naast dat alles 

in een nieuw jasje gestoken is, heeft onze website nu een 

functioneel en responsive design, dat betekent dat onze 

website fijn werkt op een groot scherm en op je mobiel 

of tablet. Ook is gekeken naar gebruiksvriendelijkheid, 

de snelheid, beveiliging en dat we goed vindbaar zijn. 

Maar ook dat jullie onze domeinen, de sociaal werkers en 

contactgegevens goed kunnen vinden.

Neem vooral een kijkje op www.stichting-pulse.nl!
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Nieuwe website



S A M E N S T E L L I N G 
H U I D I G E 

V R I J W I L L I G E R S R A A D 

   

Martin Kersteren  Financiën op Orde                 

Miep Vink   Financiën op Orde  /

   Meldpunt

Alette Groothuis Financiën op Orde  

Harry de Vries  Financiën op Orde   

Ank Verwijmeren Taal

L E D E N  V R I J W I L L I G E R S R A A D  G E Z O C H T ! 

Wij zijn op zoek naar drie nieuwe leden voor de 

vrijwilligersraad uit de volgende werkvelden/

gemeenten:

►    Buurtbemiddeling/buurtwerk   

►    Mantelzorg                               

►    Sociale activering

►   Gemeente Lopik

          

       

Ben je vrijwilliger en vind je het 
leuk om Pulse te adviseren omtrent 
vrijwilligerswerk? 

Dan zien we heel graag je aanmedling 
voor de vrijwilligersraad tegemoet!
vrijwilligersraad@stichting-pulse.nl

Pulse heeft ruim 500 vrijwilligers! Vrijwilligers zijn een 

waardevolle aanvulling op alle door Pulse aangeboden 

activiteiten en diensten. Om die reden is er binnen 

Pulse een vrijwilligersraad met adviesrecht. 

Deze vrijwilligersraad behartigt en vertegenwoordigt 

de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. 

Deze raad dient als een schakel tussen de vrijwilligers 

enerzijds en de directie/bestuurder anderzijds. 

Concreet betekent dit dat de vrijwilligersraad 

meedenkt met de bestuurder en deelt wat goed gaat 

en adviseert over wat eventueel beter kan binnen 

Pulse. Daarnaast is de raad een sparringpartner en 

luisterend oor voor vrijwilligers die daar behoefte aan 

hebben.

A L L E S  O P  E E N  R I J T J E

►    De vrijwilligersraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht personen 

►    Alle leden van de raad zijn actief als vrijwilliger bij Pulse

►    De raad vergadert  4 x per jaar 

►    Idealiter zijn de leden een vertegenwoordiging van de Pulse-werkvelden

Vrijwilligersraad



Stichting Pulse

Postbus 29, 3400 AA IJsselstein

Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein

T: 030 – 686 80 30 - ma t/m vrij 8:30 – 17:00 uur

www.stichting-pulse.nl | info@stichting-pulse.nl


