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Nationale Vrijwilligersprijzen 2021 
 

Waardering en erkenning  

Geef je op voor 28 maart (organisaties) en  

voor 1 mei (vrijwilligers) 

Hoe zou Nederland eruit zien zonder vrijwilligers? Vrijwilligers verzetten 

enorm veel werk, vanuit hun hart en betrokkenheid voor de samenleving. 

Zij verdienen erkenning en waardering. De Nationale Vrijwilligersprijzen 

dragen hieraan bij.  

2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet met als thema nieuwe gezichten. 

Doel is om zoveel mogelijk verschillende mensen te motiveren iets voor een 

ander te doen. De selectiecommissie selecteert op wat jij hebt gedaan zodat 

nieuwe gezichten zich bij jouw organisatie of initiatief thuis voelen.  

LEV Helmond roept alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op zich op 

te geven voor de Nationale Vrijwilligersprijzen! 

De lokale prijs (1x € 7.500,- en 12 x een filmproductie):  

Voor lokale initiatieven, organisaties en afdelingen van landelijke 

organisaties. Doen er bij jou verschillende mensen mee? Bijvoorbeeld 

ouderen, jongeren, mensen met een beperking of mensen met een andere 

culturele achtergrond? Meld je aan vanaf 1 januari t/m 28 maart.  
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Individueel, de VriendenLoterij Passieprijs (350 x € 250,-):  

Zet een bijzondere vrijwilliger in het zonnetje door hem of haar te nomineren 

voor de Passieprijs. Aanmelden kan vanaf 18 januari via de website 

www.bedankjevrijwilliger.nl. Je kunt hier het hele jaar je vrijwilliger in bedan-

ken, maar wil je kans maken op de Passieprijs, doe dit dan voor 1 mei. 

In juni reikt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de prijzen uit. 

 

Aanmelden met een filmpje of vlog 

Op de website www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen zie jij 

precies wat je moet doen en wat de criteria zijn om jouw initiatief of beste 

vrijwilliger te laten meedingen. Voor beide prijzen vraagt de organisatie om 

een filmpje of een vlog te maken. Hoe doe je dat? Het is helemaal niet eng, 

maar juist leuk! Om je op weg te helpen vind je op de website een instructie-

video.  

 

Hulp nodig? 

Kom je er niet uit? Wij komen je graag helpen! Neem contact op met  

vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl of bel 0492 59 89 89. 

Veel succes, wij hopen natuurlijk dat jullie in de prijzen gaan vallen! 
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