
 

 

 

 

 

LEER HET PJG BESTUUR KENNEN 
 

Annemarie Slagman 
“Evenementen 

maken het leuk 

en gezellig om 

op het platte-

land te wonen, 

dan is het toch 

mooi om daar 

een steentje 

aan bij te kun-

nen dragen!” 

Mijn naam is 

Annemarie Slag-

man en ik ben 

woonachtig in Laren (Gld) samen met mijn man, dochters Lize 

en Suus en zoon Wout. Oorspronkelijk kom ik uit Eibergen. 

Van een jongerenvereniging had ik nog nooit gehoord. Mijn 

man Dirk was destijds voorzitter van het AJK (Agrarisch Jon-

geren Kontakt) Laren/Lochem. Via hem ben ik in contact ge-

komen met Open Jongeren Werk Lochem (OJWL) waar het 

AJK een commissie van is. Lid zijn bij OJWL vond ik zo leuk dat 

ik penningmeester ben geworden.  

Wat is er dan zo leuk?  

Nou met elkaar iets bedenken, organiseren, uitvoeren en 

weer afbreken/opruimen. Je leert daarbij veel van anderen, 

maar ook van jezelf. Wat is er mooier dan met elkaar zorgen 

dat de leefbaarheid op het platteland blijft bestaan. Met el-

kaar mooie evenementen neerzetten. Van songfestival, tot 

trekkertrek en van fiets-m-dr-in tot brommercross, maar ook 

excursies naar agrarische bedrijven en ondernemers. Deze 

evenementen maken het leuk en gezellig om op het platte-

land te wonen, dan is het toch mooi om daar een steentje 

aan bij te kunnen dragen! Bij OJWL ben ik zes jaar (met veel 

plezier) penningmeester geweest. Van OJWL ben ik in het 

penningmeesterschap van PJG (Plattelands Jongeren Gelder-

land) gerold. Wat mij bij PJG aanspreekt is dat wij verenigin-

gen begeleiden, ondersteunen en verbinden. Dit doen wij op 

verschillende manieren. Mochten jullie hierover meer willen 

weten of vragen hebben, neem contact met mij/ons op! 

 

 

Bianca Wielens 
“Samen zorgen dat de 

leefbaarheid op het plat-

teland blijft bestaan.”  

Hoi, mijn naam is Bianca 

Wielens en ik ben 23 jaar. 

Ik kom uit Harfsen, maar 

in verband met mijn werk 

ben ik verhuisd naar Arn-

hem. Ik ben wel van plan 

in de toekomst weer rich-

ting de Achterhoek te 

gaan wonen. Op dit mo-

ment ben ik werkzaam als 

verpleegkundige bij het 

Rijnstate ziekenhuis. 

 Ik zit al een aantal jaren met veel plezier in het bestuur van 

de OJWL, eerst als algemeen bestuurslid en tegenwoordig als 

secretaris. Ik vind het leuk om met z'n allen een geslaagd eve-

nement neer te zetten en het is interessant om te weten er 

allemaal bij komt kijken om een jongerenvereniging draai-

ende te houden. Via een oud-bestuurslid van de OJWL ben ik 

voor PJG benaderd. Sinds dit jaar zit ik in de werkgroep van 

PJG. Met PJG hoop ik zichtbaar te worden voor de lokale be-

sturen en hen te kunnen ondersteunen. Samen hoop ik er-

voor te zorgen dat de leefbaarheid op het platteland blijft be-

staan.  

 

Lisanne Penterman 
“Ik vind het erg 

interessant om 

voor een provin-

ciale vereniging 

bezig te zijn, de 

werkzaamheden 

zijn erg divers.” 

 

Ik ben Lisanne 

Penterman, 

27 jaar en kom 

uit Eibergen.  

 

 Zomergroet      
PLATTELANDS JONGEREN GELDERLAND 



Begin 2015 zocht ik iets om er naast mijn studie bij te doen 

en zo ben ik via een Facebook oproep bij PJG uitgekomen. 

Ondanks dat ik op dat moment niet lid was van een lokale 

vereniging.  

 

Ik vind het erg interessant om voor een provinciale vereniging 

bezig te zijn, de werkzaamheden zijn erg divers. Zo ben ik 

nauw betrokken geweest bij het opzetten van de leefbaar-

heidsalliantie. Maar ook ben je betrokken bij de lokale vereni-

gingen. In het provinciale bestuur kan je je zelf focussen op 

een gebied waar je interesse ligt. Erg leuk en uitdagend! Heb 

je vragen over het bestuur, neem dan gerust even contact op. 

 

 

Vacature 
Wordt jij onze nieuwe bestuurder? 

• Wil je graag meedenken over de toekomst van jongeren 
op het platteland? 

• Ben jij de verbindende factor tussen lokale verenigingen? 

• Ga jij met de provincie in gesprek over wonen en open-
baar vervoer op het platteland? 

• Organiseer jij een event om kennis tussen jongeren te 
delen? 

Herken jij je in één of meerdere punten dan is deze vacature 

bij Plattelands Jongeren Gelderland iets voor jou! 

 

PJG de vereniging voor en door jongeren 

Bij PJG zijn lokale verenigingen aangesloten. Verenigingen, 

die bestuurd worden door vrijwilligers: actieve jongeren, die 

op lokaal niveau diverse activiteiten, evenementen en bijeen-

komsten organiseren. PJG probeert op verschillende manie-

ren de regionale afdelingen met elkaar in verbinding te bren-

gen. Het is de rol van PJG om te initiëren, te stimuleren, te 

verbinden en te begeleiden. 

 

Wat doet een PJG bestuurder? 

Als PJG bestuurder zet je je in om de stem van alle lokale jon-

gerenverenigingen in Gelderland, jouw achterban, te laten 

horen. Je hebt contacten met de provincie maar ook met lo-

kale verenigingen. Op deze manier ben jij een verbindende 

factor. Elke PJG-bestuurder heeft eigen aandachtspunten. 

Binnen het bestuur is er ruimte om te focussen op onderwer-

pen die jij interessant vindt. We werken nauw samen met 

onze collega-bestuurders van het Gelders Agrarisch Jongeren 

Kontakt. 

 

Interesse? 

Ben jij op zoek naar een leuke en afwisselende functie met ei-

gen verantwoordelijkheid en inbreng? Stuur dan je cv en mo-

tivatie naarinfo@pjgelderland.nl. Wil je eerst meer informa-

tie? Neem dan contact op met Annemarie Dubbink via:  

E annemarie.dubbink@pjgelderland.nl | M 06 – 51 62 58 81. 

 

 

Verzekeringen 
Aansprakelijkheidsverzekering PJ.nl:  

wat valt hieronder? 

Als lokale vereniging betaal je voor de aansprakelijkheidsver-

zekering van PJ.nl. Hierdoor ben je als lokale vereniging en als 

lid tot op zekere hoogte beschermd tegen het risico van aan-

sprakelijkheid. In de aansprakelijkheidsverzekering zijn eve-

nementen opgenomen, bijvoorbeeld sportevenementen, 

tentfeesten of toneeluitvoeringen. De grens van deze verze-

kering ligt bij evenementen met motorrijtuigen. Organiseer je 

bijvoorbeeld een brommercross of trekkertrek dan is het be-

langrijk om als lokale vereniging zelf een aanvullende verze-

kering af te sluiten. Organiseer je een evenement zonder mo-

torrijtuigen dan word je evenement waarschijnlijk gedekt 

door de aansprakelijkheidsverzekering van PJ.nl.  

Vragen over de verzekering? Neem contact op met bestuurs-

ondersteuner Annemarie Dubbink via:  

E annemarie.dubbink@pjgelderland.nl | M 06 – 51 62 58 81. 
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Vrijwilligersverzekering 

Werk je tijdens je evenement met vrijwilligers? Om vrijwilli-

gerswerk te ondersteunen hebben veel gemeenten een col-

lectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Iedere vrijwilliger 

die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald 

werkzaamheden verricht voor de samenleving, en waarbij 

een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd en 

kan aanspraak maken op de dekking van deze verzekering. In-

dien er aanspraak gemaakt moet worden op  

een verzekering dan kan dat bij de gemeente waar de vereni-

ging is gevestigd, de gemeente waar de desbetreffende vrij-

williger woont of de gemeente waar het vrijwilligerswerk (het 

evenement) heeft plaatsgevonden. Op deze manier valt de 

vrijwilliger niet tussen wal en schip.  

 

Meer weten over de vrijwilligersverzekering?  

Neem contact op met je eigen gemeente. 

 

 

TERUGBLIK 
Workshop flyers maken 
Dinsdagavond 18 juni organiseerde PJG vanuit de Leefbaar-

heidsalliantie Gelderland, in samenwerking met Jong Gelre 

Neede, een workshop flyers maken. De deelnemers ontvin-

gen diverse tips en tricks en kunnen nu zelf aan de slag om de 

mooiste posters en flyers te maken voor hun evenementen. 

 

Verenigingenspel: wat is jullie stip op de horizon? 
Begin juni is het bestuur van Jong Gelre Vorden-Warnsveld 

met behulp van het verenigingenspel onderling in gesprek ge-

gaan over de rol en taken die zij als het meest belangrijk be-

stempelen en die passen bij de huidige tijd. Aansluitend is ge-

keken naar mogelijkheden voor (ver)nieuwe(nde) activiteiten. 

Zoals een bestuurder aangeeft:  

 

 

 

 

 

 

 

“Het is belangrijk om als vereniging je rol te herijken. Jong 

Gelre is al meer dan 100 jaar oud, maar heeft nu een heel an-

dere rol dan vroeger. Wij vinden het als bestuur belangrijk 

om te bepalen wat in deze tijd onze meerwaarde is. 

 

“Het doel van het spel is om te bepalen wat je belangrijkste 

rol en taken zijn, op basis van draagvlak èn - ook belangrijk - 

behapbaar. Tijdens dit spel bepaal je samen duidelijk wat je 

doet. Duidelijk voor iedereen. 

 

 

  Fijne zomer allemaal! 
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