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Vrijwillig is leuk!
Bij een Maatschappelijke Stage
(MaS) ga je binnen of buiten je
school vrijwilligerswerk doen. Vanaf
2015 is de MaS niet meer verplicht.

Valentine over
het bijzondere van Hendrick Hamel
Hendrick Hamel heeft met het
schrijven van het Journael niet
alleen Korea, maar ook Gorinchem
een dienst bewezen. Valentine
Wikaart van het Hendrick Hamel
Museum vertelt hierover.
Wie was Hendrick Hamel
Hendrick Hamel was van oorsprong
een Gorcumse zeeman van de
Verenigde Oostindische Compagnie
(VOC). Op 20-jarige leeftijd, in 1650,
begon hij zijn VOC-carrière als
busschieter. Drie jaar later stapte hij in
Batavia aan boord van het jacht de
Sperwer, met als bestemming Japan.
Hij was toen al opgeklommen tot
boekhouder. Onderweg naar Japan
leed hij schipbreuk voor de kust van
Korea en werd hij, samen met
35 metgezellen, dertien jaar vastgehouden. In 1666 wist Hamel met zes

metgezellen te ontsnappen naar
Japan. Over zijn gevangenschap
schreef Hendrick het Journael.
Wat maakt het verhaal bijzonder
‘Het was in de 17e eeuw redelijk
gewoon dat je aanmonsterde bij de

Gratis kaartjes voor bezoek
Hendrick Hamel Museum
Nog geen bezoek aan het
Hendrick Hamel Museum
gebracht? Wij geven
10 toegangskaartjes weg.
Stuur een mailtje naar
vrijwilligers@gorinchem.nl met
daarin je naam en adres. De
eerste 10 inzenders ontvangen
hun kaartje thuis.

Ben je nog wel op zoek maar lukt het
je niet om zelf een MaS te vinden en
woon je in Gorinchem? Kom dan
langs bij het vrijwilligerssteunpunt.

VOC.’, aldus Valentine. Maar het feit
dat Hendrick uit een familie met geld
kwam, maakte dat hij naar school
kon en kon léren lezen en schrijven.
Combineer dat met het verhaal van
zijn gevangenschap en zijn
nieuwsgierige aard, dàt maakte dat
hij over zijn bevindingen in Korea,
het Journael heeft kunnen schrijven.’
Waarin hij o.a. met een scherpe blik
naar bijvoorbeeld de man-/vrouwverhoudingen, de taal en de omgangsvormen keek. ‘Ik hoop dat mensen
dat gaan ‘oppikken’ als ze het
Hendrick Hamel Museum een
bezoek gebracht hebben. En zich
daarover kunnen verwonderen.’
Meer lezen over het Hamelmuseum
en naar de functie waar Valentine in
Hamel’s tijd op gesolliciteerd zou
hebben? Ga naar onze site.

Verdiepingscursus Fondsenwerving
Hoe schrijf je een fonds aan en welk fonds benader je dan?
Organisaties die met projecten

fondsenwerving. In deze cursus

Aanmelden

werken kunnen vaak niet zonder

komen alle aspecten die te maken

Heeft u interesse in deze

externe financiering. Vaak wordt

hebben met het succesvol werven

verdiepingscursus Fondsenwerving?

dan gedacht aan het schrijven van

van fondsen aan de orde.

Meld u dan aan via onze website.
Er is plaats voor 15 personen.

fondsen omontbrekende financiën
aan te vullen. Maar hoe doe je dat,
een fonds aanschrijven en welk
fonds ga je dan benaderen? Op
verzoek van vrijwilligerssteunpunt
Gorinchem verzorgt Sjoerd
Rotmans een verdiepingscursus

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor

vrijwilligers- of non profitorganisaties

Promoteammedewerker
Stichting Alshetjeraakt.nl

die daadwerkelijk fondsen willen

Stichting ALShetjeraakt wil zoveel

aanschrijven voor projecten binnen

mogelijk geld inzamelen voor

hun organisatie.

wetenschappelijk onderzoek en
patiëntenzorg voor ALSpatiënten. Hiervoor zoekt zij

medewerkers of bestuursleden van

Aantal avonden en cursusdata
De verdiepingscursus beslaat in totaal

braderieën enz. Stichting

4 avonden en wordt gegeven op de

ALShetjeraakt te promoten.

maandagen 15 en 29 oktober en 12 en

Interesse? Neem dan contact op

26 november a.s. van

de

mensen die op evenementen,

19.30-22.00

uur.

met Ine van der Laar.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Training ‘Hoe maakt u uw organisatie AVG-bestendig?’ op maandagavond 7 mei a.s.

Met ingang van 25 mei 2018 is de

moeten zich aan de regels in deze

Algemene Verordening

nieuwe verordening houden. Dat

Gegevensbescherming (AVG) van

geldt zowel voor het bewaren in

toepassing voor alle organisaties

digitale bestanden als in mappen op

die persoonsgegevens in een

een plank. Ook gegevens ‘op de

bestand bewaren. Alle organisaties,

plank’ moeten voortaan veilig

dus ook vrijwilligersorganisaties

opgeborgen worden zonder dat

Workshop Oriëntatie op
vrijwilligerswerk

vreemden daar bij kunnen.
7-stappen plan

In Gorinchem kunt u op
verschillende plaatsen aan de
slag als vrijwilliger. Maar hoe
maakt u een keuze uit het
aanbod? Wat past bij uw
motieven en wensen?
Op deze en nog veel meer
vragen krijgt u antwoord tijdens
de workshop ‘Oriëntatie op
vrijwilligerswerk’ op
donderdagavond 24 mei.
Aanmelden kan via onze site .
Aanmelden kan via onze site.

De Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
heeft een 7-stappenplan gemaakt om
uw organisatie AVG-proof te maken.
Tijdens de bijeenkomst wordt dit plan
behandeld en is er ruimte om vragen
te stellen aan Ronald Hetem,
adviseur wet- en regelgeving bij
Movisie.

Voor wie en wanneer
De cursus is voor vertegenwoordigers van Gorcumse maatschappelijke organisaties en wordt
gehouden op maandag 7 mei a.s.,
van 19.30-21.30 uur, in het Stadhuis
van Gorinchem.
Aanmelden
Interesse om de training
‘Hoe maakt u uw organisatie
AVG-bestendig?’ bij te wonen. Meld
u zich dan aan via onze site.

