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WELKOM TEAM 2021 NA ANDERHALF JAAR WEER VAN START! 
 

Vanaf zaterdag 10 juli zullen de vrijwilligers voor het eerst sinds 2019 weer de straat op gaan om 

bezoekers aan Amsterdam welkom te heten en de weg te wijzen. Heel 2020 en dit voorjaar konden 

de ca. 40 vrijwilligers hun werk in de binnenstad niet uitvoeren vanwege de Coronamaatregelen. 

Met de hervatting wil het team alsnog het startsein voor het toeristenseizoen 2021 geven. 

 

De vrijwilligers van de Stichting Welkom Amsterdam bieden de bezoekers aan Amsterdam een 

gastvrije ontvangst en helpen hen de weg te vinden op de drukste pleinen van de binnenstad. Zo 

verwijzen ze op verzoek naar hotels, restaurants, musea, attracties, winkels en winkelstraten, 

markten, parken, openbaar vervoer etc. Ook geven we ze adviezen ter voorkoming van 

zakkenrollerij. Ze hebben een brede kennis van Amsterdam en omstreken en beheersen diverse 

vreemde talen. Speciale aandacht is er voor de attracties en bezienswaardigheden buiten de 

binnenstad om eventuele nieuwe  drukte in de stad te spreiden. 

 

De Welkom Team dat in 2008 werd opgericht door oud-stadsdeelwethouder Guido Frankfurther, 

start op het Stationsplein op vrijdag en zaterdag. Hopelijk volgen binnenkort de locaties Dam, Munt 

en Museumplein, afhankelijk van hoeveel extra vrijwilligers worden geworven. Doel is om uiteindelijk 

te groeien naar een team van ca. 80 vrijwilligers die het hele jaar door op alle belangrijke pleinen van 

het centrumgebied gastvrije aanspreekpunten vormen. 

 

Nieuw bestuur Stichting 

Recentelijk zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van de Stichting Welkom 

Amsterdam: René Wildeman (oud general manager Hotel Amsterdam / De Roode Leeuw) als 

voorzitter en René Kouwenberg (oud-directeur Passenger Terminal Amsterdam) als secretaris. 

Ronald Winkels, directeur van Amstour Holland, bekleedt nu de functie van penningmeester. 

 

        
 

 

Voor nadere informatie en niet ter publicatie: Guido Frankfurther 06-387 467 88; 

Projectleider Welkom Team namens de Stichting Welkom Amsterdam 

 

Bijlage: de partners van het Welkom Team 
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