Voordelen
1.

Stimuleer en beloon
vrijwilligerswerk positief met
Vrijwilligerspunten

2.

Beperk out of pocket kosten voor
de inzet van vrijwilligers

3.

Kies je eigen Punt, Coin of Munt

4.

Bepaal zelf je puntenbeleid in
samenwerking met sponsoren

5.

Creëer een community van
vrijwilligers die elkaar onderling

belonen en stimuleren
6.

Maak vrijwilligerswerk meetbaar
en inzichtelijk

Maak een test account aan via:

www.vrijwilligerspunten.nl

Neem contact op voor meer informatie
Telefoonnr.: 06-54655083
E-mailadres: info@vrijwilligerspunten.nl

Vrijwilligers Vinden, Belonen en Binden

Vouchers

Volwaardige betaalfunctie

Vrijwilligerswerk wordt beloond met een voucher.

Zowel via de website als via de app kunnen

Door het scannen van de éénmalig te gebruiken

onderling betalingen met Vrijwilligerspunten

voucher wordt het aantal Vrijwilligerspunten

worden gedaan. De beheerder kan namens de

bijgeschreven in de wallet van de vrijwilliger.

vereniging punten overmaken aan de vrijwilligers,
of onterecht ontvangen punten terugboeken.
Gebruikers kunnen elkaar onderling (via Mail, SMS

Vrijwilligerspunten is een uniek

of WhatsApp) betaalverzoeken sturen. Daarnaast

waardepunten systeem voor het belonen

kan een Point Of Sale functie worden gebruikt om

van vrijwilligers. Kies je eigen Punt, Coin of

punten in te wisselen (bijvoorbeeld aan de bar, bij
een sponsor of voor een goed doel).

Munt en via een Website en App krijgt elke
vrijwilliger toegang tot zijn
Vrijwilligerspunten Wallet. Deze
Vrijwilligerspunten verdien je door het
uitvoeren van vrijwilligerswerk. De punten
worden bijgeschreven door het verzilveren
van vouchers die de organisatie zelf uitgeeft,

of doordat de organisatie direct punten aan
de vrijwilligers overmaakt.
Vrijwilligerspunten besteed je bijvoorbeeld
aan cadeaus of kortingen welke door
sponsoren ter beschikking worden gesteld
(afhankelijk van het door de organisatie zelf
op te stellen beleid). Het is ook mogelijk om

De beheerder van Vrijwilligerspunten kan zelf

met Vrijwilligerspunten bij de bar te betalen.

vouchers van verschillende waarden genereren en

Daarnaast kunnen deelnemende vrijwilligers
aan elkaar punten overmaken, bijvoorbeeld
als bedankje voor het overnemen van een
vrijwilligersbeurt.

afdrukken. Hij kan ook een QR Code bestand
genereren dat bij een drukkerij kan worden
aangeleverd voor het aanmaken van een groot
aantal vouchers.

