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Over het doel van de Tijdveiling:  

 Bij de “Tijdveiling ♥ voor elkaar” worden bijzondere belevenissen, uitjes en 

diensten geveild, waarop niet met geld maar met tijd kan worden geboden. De 
geboden tijd ga je inzetten als vrijwilliger. Hiermee: 
- wordt extra vrijwillige inzet gerealiseerd bij maatschappelijke organisaties in 
de gemeente Middelburg 
- maken meer mensen kennis met vrijwilligerswerk  
- creëren we welverdiende aandacht voor (flexibel) vrijwilligerswerk, de 
maatschappelijke organisaties én de deelnemende ondernemers. 
 

 Passend bij het doel van de Tijdveiling is er naast de mogelijkheid om tijd te 
bieden, ook de mogelijkheid om tijd te doneren die je gaat inzetten als 
vrijwilliger. Bij tijd-donatie maak je geen kans op een veilingitem.  
 

Hoe werkt de Tijdveiling: 

 Wanneer je een bod uitbrengt op een item van de Tijdveiling, spreek je de 
intentie uit dat je het aantal geboden uren in wil zetten voor een vrijwillige 
activiteit, klus of project in een maatschappelijke organisatie. Deze intentie 
wordt een definitieve afspraak als jouw bod het hoogste blijkt.  

 Als je al vrijwilligerswerk doet, betreft jouw bod extra uren bovenop de inzet 
die je al toont.  

 De inzet van je uren mag verspreid worden over meerdere organisaties en 
over een langere periode, waarbij de startdatum op uiterlijk 11 maart 2023 
(NLdoet) ligt. 

 Het vrijwilligerswerk vindt plaats binnen de gemeente Middelburg. In overleg 
met vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig kan het vrijwilligerswerk in de 
directe omgeving van de gemeente Middelburg plaatsvinden (Walcheren). 

 Team Samen Vrijwillig ondersteunt bij het vinden van vrijwilligerswerk dat je 
leuk vindt en dat past bij je interesses en mogelijkheden. Je leest meer over 
dit gesprek bij het kopje “als je de hoogste bieder van een item blijkt”. En laat 
je alvast eens inspireren door de voorbeelden op deze pagina. 

 
Over de veilingavond: 

 De veiling vindt plaats in het Zeeuws Veilinghuis op donderdagavond 24 
november 2022 en staat onder leiding van een veilingmeester (presentator).  

 De veilingmeester noemt tijdens de veiling per veilingitem in ieder geval: 
omschrijving van de belevenis (of het uitje of de dienst) en de aanbieder. De 
veiling geschiedt bij opbod. Bieden geschiedt door handopsteking en op 
uitnodiging van de veilingmeester. De veilingmeester wijst het veilingitem toe 
aan de hoogste bieder. 

https://www.welzijnmiddelburg.nl/samen-vrijwillig/inspiratiepagina-vrijwilligerswerk
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 Bij groepsitems wordt het totaal aantal uur geboden: aantal personen x aantal 
uur per persoon. 

 Bij geen belangstelling voor een van de items of bij een te laag bod, kan de 
veilingmeester beslissen om het item niet toe te wijzen.    

 Tijdens de veiling is telefonisch bieden mogelijk: ook als je niet aanwezig bent 
in het Veilinghuis, kun je meedoen met de veiling. Vooraf aanmelden graag.   

 Voor de veiling in het Zeeuws Veilinghuis en voor het telefonisch bieden is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 november 
via vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl of telefonisch (0118 - 727 027). We 
verwerken de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. 

 
Over de veiling items: 

 De aanbieder van een veilingitem stelt zijn belevenis, uitje of dienst kosteloos 
beschikbaar. De opbrengst van de veiling – de geboden uren - komt geheel 
ten goede aan het doel van de veiling. 

 Aangeboden belevenissen, uitjes en diensten worden vermeld op de website 
van Welzijn Middelburg. Daarnaast worden de veilingitems belicht via de 
(social) media. 

 Bij een groepsitem geldt 1 item voor de gehele groep, niet per persoon.   

 
Als je de hoogste bieder van een item blijkt: 

 Na de veiling is voor ieder item de hoogste bieder bekend. Met alle hoogste 
bieders maakt team Samen Vrijwillig een persoonlijke afspraak in de weken na 
de veiling. We bespreken samen waar je interesses en talenten liggen, bij 
welke organisaties(s) dat aansluit en wanneer je je uren gaat inzetten. Als 
deze afspraken afgestemd zijn, overhandigen we je een waardebon voor het 
veilingitem. 

 Bij de hoogste bieders op de groepsitems is deze afspraak met minimaal 2 
personen uit jullie groep. Inzet van groepsuren kan op diverse manieren: met 
de hele groep helpen bij grotere korte klussen of activiteiten of bijvoorbeeld 
elkaar afwisselen in tweetallen verspreid over een langere periode. We 
denken met jullie mee en leggen contact met de vrijwilligersorganisatie(s) om 
de mogelijkheden te bespreken. 

 Team Samen Vrijwillig (Welzijn Middelburg) houdt incidenteel contact met de 
hoogste bieders gedurende de periode dat de vrijwilligersuren worden ingezet. 
We zijn benieuwd naar je ervaringen met het vrijwilligerswerk. Met jouw 
toestemming delen we je ervaringen via onze blogs zodat we nog meer 
mensen kunnen informeren over vrijwilligerswerk.  

 Graag komen we mogelijk ook even kort langs op een moment dat je geniet 
van jouw veilingitem. Zo kunnen we jou en de betrokken ondernemer die jouw 
veilingitem mogelijk maakt nog een keer bedanken en aandacht geven.  
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Richtlijnen, aansprakelijkheid en geschillen: 

 Team Samen Vrijwillig volgt de dan geldende richtlijnen voor corona. Mocht 
het niet verantwoord worden geacht om de veiling doorgang te laten vinden, 
wordt deze naar een ander moment verschoven.   

 Welzijn Middelburg is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de 
verkochte dienst en inzet vrijwilligersuren. Het team Samen Vrijwillig van 
Welzijn Middelburg spant zich wel intensief in voor een zo goed mogelijk 
verloop hiervan.  

 Welzijn Middelburg is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan 
tijdens de consumptie of uitoefening van de veilingitems.   

 Gemeente Middelburg heeft een vrijwilligersverzekering voor eventuele 
schade tijdens de inzet van de vrijwilligersuren. Meer info over deze 
verzekering: https://www.middelburg.nl/vrijwilligersverzekering. 

 In geval van een geschil of verschil van inzicht tussen bieders onderling of 
tussen bieders en de veilingmeester, beslist de veilingmeester. 

 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Welzijn Middelburg. 

 

 

Tot slot: 

Blijkt jouw bod niet het hoogste, hoef je jouw geboden uren niet in te zetten als 

vrijwilliger. Maar het mag wel  dus wil jij alsnog graag iets van jouw tijd delen als 

vrijwilliger? Laat het ons weten, dan helpen we je graag op weg of stap eens binnen 

bij een vrijwilligersorganisatie bij jou in de buurt! Laat je inspireren door de 

voorbeelden op deze pagina. 

 

 

Oktober 2022 

https://www.middelburg.nl/vrijwilligersverzekering
https://www.welzijnmiddelburg.nl/samen-vrijwillig/inspiratiepagina-vrijwilligerswerk

