Vrijwilligersaward voor Emre Kandemir
Hengelo kent vele vrijwilligers. Mensen die zich belangenloos inzetten voor de sportclub of culturele vereniging,
de school van de kinderen, in de woonbuurt of ‘gewoon’ voor iemand anders. Zonder al deze vrijwilligers zou
onze samenleving er heel anders uitzien. Hun inzet is omvangrijk en onmisbaar!
Vanwege het 35-jarig bestaan van het Auni-Toernooi, vonden
wij het een leuk moment om iemand vanuit de organisatie te
nomineren. Er zijn natuurlijk veel vrijwilligers binnen onze
organisatie actief en mede dankzij hun grote inzet zijn we dan
ook in staat om iedereen jaarlijks te kunnen laten genieten van
een professioneel opgezet zaalvoetbaltoernooi. Onze keuze is
gevallen op de 15-jarige Emre Kandemir. We hebben hem
genomineerd vanwege zijn belangrijke bijdrage die hij jaarlijks
levert aan de organisatie van het Auni-Toernooi en bij de andere
projecten die georganiseerd worden door Stichting VV&S AUNI.
Emre is sinds 2011 actief binnen de organisatie van het
multicultureel Auni-Toernooi. Hij was toen 7 jaar.
In het begin mocht Emre alleen de aftrap verrichten van het
toernooi. Naast de jaarlijkse aftrap heeft hij er later ook andere
taken bij gekregen, zoals plaatsnemen aan de wedstrijdtafel,
het meehelpen bij de uitreiking van de sportprijzen, het uitdelen
van flyers enz. De afgelopen jaren is hij naast bovenstaand ook
actief geweest met helpen bij de voorbereiding van het toernooi
gedurende een aantal maanden, zoals o.a. organiseren
deelnemersveld, PR, social media, post, attenties klaarzetten
voor de deelnemers en juniorenteams, sportprijzen, ophangen
van posters, het helpen opzetten van programmabladen,
het klaarzetten van de sporthallen.

Emre Kandemir

Winnaar 3e prijs | Jonge Vrijwilliger Award 2019

Maar dit jaar in 2019, voor ons aanstaand 35e Auni-Toernooi, is Emre nog actiever bezig met de organisatie van het toernooi.
Want zijn vader, organisator Auni Kandemir, heeft alles helaas op een wat laag pitje moeten zetten vanwege gezondheidsredenen en gelukkig dat Emre de taken en verantwoordelijkheden van zijn vader op zich heeft genomen. Daar zijn wij als
organisatie dan ook erg blij mee. Want een jubileumtoernooi vergt toch meer tijd en energie dan een reguliere toernooi.
Inmiddels is Emre al een paar maanden druk bezig met de diverse voorbereidingswerkzaamheden.
Verder is Emre naast zijn hulp bij het Auni-Toernooi ook te vinden bij diverse andere activiteiten die er worden georganiseerd
door Stichting Vriendschap, Verbroedering & Sport AUNI of met activiteiten in samenwerking met andere stichtingen en/of
verenigingen. Dit kan zijn van een groot kinderfeest tot een wijkfeest van het buurtcentrum, van een straatvoetbaltoernooi
tot een muzikale feest(eet)middag voor ouderen. Of zelfs het regelen van een klasseuitje, met een touringcar naar de pretpark.
Emre denkt goed mee, heeft goede ideeën, vrolijk, eerlijk, leergierig, creatief, sociaal, behulpzaam en is handig.

Op 12 november jl. werd voor de achtste keer de jaarlijkse Vrijwilligersawards uitgereikt door Service Punt Vrijwilligerswerk Hengelo.
De nominaties werden beoordeeld door een deskundige jury, wat leidde tot 12 winnaars. De prijzen waren verdeeld over vier
categorieën: Educatie, Zorg en Welzijn | Samenleving | Sport en Cultuur | Jonge Vrijwilliger Prijs.
Er waren 39 genomineerden. Emre kreeg de derde prijs award uitgereikt in de categorie ‘Jonge Vrijwilliger Prijs’.
Namens Stichting VV&S AUNI en organisatie Auni-Toernooi, zijn we erg trots op deze mooie award. Gefeliciteerd Emre!
Team Auni-Toernooi

