
JURYRAPPORT TEYLINGER VRIJWILLIGERSPRIJS 2021 

(uitgereikt door Welzijn Teylingen namens de gemeente Teylingen) 

 
Renovatie en onderhoud Park Rusthoff 
Ingediend door: Frans Plevier 
Gesproken met: Paul ten Velden 
 
Cijfers 
Impact: 7,0 

Inspirerend: 7,0 

 

Beoordeling van de jury 
Algemeen: 

De oorspronkelijke nominatie betrof alle activiteiten van stichting Beheer Park Rusthoff. Omdat 

een organisatie als geheel niet in aanmerking komt voor een prijs, is in overleg gekozen voor de 

activiteit instandhouding en beheer van het park.  

Door de inzet en betrokkenheid van een groot aantal actieve vrijwilligers(ca. 130 voor het 

parkonderhoud) is het park destijds behouden voor Sassenheim. Nadat de gemeente het park 

heeft opgeknapt, heeft de stichting het beheer overgenomen met steun van de gemeente voor de 

grote kosten. Nog steeds wordt gewerkt aan de renovatie van diverse elementen in het park. Het 

is daarmee een cultureel historische buitenplaats. 

De jury heeft grote waardering voor de inzet, impact en inspiratie en was dan ook unaniem in de 

becijfering.  

 

Criterium impact: 

De impact van het werk van de vrijwilligers is groot. Het Park biedt plaats aan recreatie, 

ontmoeting, natuurbeleving en diverse (grootschalige) activiteiten en is een verbindend element 

in het dorp. Veel mensen, jong en oud, ook van buiten Sassenheim, beleven ontzettend veel 

plezier van dit park. Er wordt veel georganiseerd en het is een oase van rust voor mens, dier en 

plant.  

 

Criterium inspirerend: 

Park Rusthoff is een prachtig voorbeeld hoe een park door vrijwilligers een mooi park kan worden 

en blijven. Het inspireert inwoners van Sassenheim om er gebruik van te maken. De jury is ook 

positief over de voorbeeldfunctie die het park kennelijk heeft voor andere (stads)parken in de 

regio. Het enthousiasme van de vrijwilligers wekt enthousiasme bij anderen. 

 

Slotopmerking 

Welzijn Teylingen maakt het mogelijk een vlog te maken van het werk van de vrijwilligers in het 

onderhoud van het Park, waarmee meer bekendheid kan worden verkregen voor de activiteit.  

Mocht er behoefte zijn aan een gesprek met Welzijn Teylingen over (ondersteuning bij) 

vrijwilligerswerk, dan kan contact worden opgenomen met Maria Zwart. 

Inmiddels is er contact met de voorzitter over eventuele deelname aan ProjectTalent voor jonge 

vrijwilligers. 

 


