
  

 

Ben jij Vrijwilliger in Zuid? 

Dan willen we je graag 

bedanken! 

 
 
Bedankdag Vrijwilligers Zuid 
Het wordt al een echte traditie. Stadsdeel Zuid organiseert samen met Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam voor de tiende keer de Bedankdag voor vrijwilligers uit Zuid. Dit jaar vindt dit unieke evenement 
plaats op zaterdag 6 juli in het Concertgebouw. Voor tweehonderd vrijwilligers is een afwisselend 
programma samengesteld met dans, verhalen en muziek. 
 
We beginnen met heerlijke lunch en een sfeervol Amsterdams uurtje waarna verhalenverteller Sahand 
Sahebdivani het stokje overneemt. Flora Breemer, lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuid opent de 
bijeenkomst. In de pauze is er koffie en thee en hebben we een aantal verrassingen voor u. Daarna is het 
tijd voor Jazz en Funkmuziek met aansluitend een borrel. 
 

Programma 

 11:30 – 12:00 uur: Inloop en registratie 
 12:00- 12:45 uur: Lunch 
 12:45 uur: Start programma met ontvangst door Jen Muntslag en opening door Flora Breemer 
 Amsterdams programma met het Rembrandt Duo en gastoptredens van zangeres Ineke, zanger 

Bart Brandjes en zanger Davey Bindervoet 
 Verhalenverteller Sahand Sahebdivani 
 15.00 uur: Pauze 
 Gabriel Milliet duo (Jazz/Bosa Nova) 
 Funkbank, The B Machine 
 Aansluitend borrel tot 18.00 uur 

Locatie 
Concertgebouw Amsterdam, Concertgebouwplein 10, 1071 LN Amsterdam 
Voor informatie over de bereikbaarheid van het concertgebouw, klik op deze link: 
https://www.concertgebouw.nl/uw-bezoek/bereikbaarheid 
 
Aanmelden 
Meld je hier aan voor de Bedankdag op zaterdag 6 juli 2019. Elke vrijwilliger moet zich apart aanmelden! 
Iedereen ontvangt een bevestiging na aanmelding. Ontvang je die niet? Check  je spambox! Voor meer 
informatie, bel of mail Dasha van Amsterdam.  
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
Let op: Tijdens dit evenement worden foto- en video-opnames gemaakt. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, dan 

verzoeken wij je dit kenbaar te maken bij de registratiebalie bij binnenkomst.  
 
De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden informatie over dit evenement en 
zullen vervolgens vernietigd worden. 

https://www.concertgebouw.nl/uw-bezoek/bereikbaarheid
https://www.vca.nu/voor-vrijwilligers/agendavoorvrijwilligers/?category=vrijwilligers&categorysub=actueel&filename=agenda-aanmelden&agenda_id=307
https://www.vca.nu/contactpersoon/dasha-van-amsterdam/

