CU RS U S KAL E NDER

2 01 8

Deelname aan de workshops, cursussen, trainingen e.d. van het vrijwilligerssteunpunt Gorinchem is kosteloos (m.u.v.
statiegeldregeling bij cursus Sociale Hygiëne).
U meldt zich aan via www.vrijwilligersgorinchem.nl. Onderaan de homepage vindt u onze Cursusknoppen.

Training Feedback geven
In je privésituatie, op je werk of bij je club ben je veelvuldig in gesprek
met anderen. Feedback geven èn ontvangen speelt een grote rol in ons
leven. Wat is feedback en welke rol speelt feedback in onze
communicatie? Welke mind set is er nodig voor het geven en ontvangen
van feedback? Met deze vragen en jullie praktijksituaties ga je in deze
training aan de slag.Voorafgaand beantwoord je 4 vragen over feedback.
Voor wie voor alle vrijwilligers die zich willen verdiepen in het geven
van feedback
Datum
donderdagen 20 september en 4 oktober 2018,
van 19.00-21.30 uur (totaal van 2 avonden)
Door
NLP-trainer Richard Kaart, NLP-trainer bij Eviont
Meer info & Aanmelden

SEPT /OKT

Workshop Oriëntatie op vrijwilligerswerk
Krijg inzicht in vrijwilligerswerk dat u leuk vindt om te doen!
In Gorinchem kunt u op verschillende plaatsen aan de slag als vrijwilliger.
Maar hoe maakt u een keuze uit het aanbod? En wat past bij uw
motieven, wensen en talenten?
Voor wie voor iedereen die zich wil oriënteren op vrijwilligerswerk
Datum
donderdag 13 september 2018, van 19.00-20.45 uur
Door
Gea van Kekerix, medewerker van het
vrijwilligerssteunpunt Gorinchem
Aanmelden

SEPTEMBER
OKT/NOV

Verdiepingscursus Fondsenwerving
Organisaties die met projecten werken, kunnen vaak niet zonder
financiering. Vaak wordt dan gedacht aan het schrijven van fondsen
om ontbrekende financiën aan te vullen. Maar hoe doe je dat, een
fonds aanschrijven en welk fonds ga je dan benaderen?
Voor wie voor medewerkers of bestuursleden van vrijwilligers- en
nonprofitorganisaties die daadwerkelijk fondsen willen
aanschrijven voor projecten binnen hun organisatie
Datum
maandag 15 + 29 oktober en 12 + 26 november 2018,
van 19.30-22.00 uur (totaal van 4 avonden)
Trainer
Sjoerd Rotmans
Aanmelden
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Cursus Sociale Hygiëne
In twee avonden word je voorbereid op het officiële SVH examen
Sociale Hygiëne dat aansluitend op de cursus wordt afgenomen.
Je maakt je handige methoden eigen om gasten duidelijk te maken wat
in je organisatie is toegestaan en leert hoe je de veiligheid en het welzijn
van jezelf, je collega’s en gasten kunt garanderen.
Voor wie

voor beheerders en vrijwilligers in sportkantines,
verenigingen, wijkcentra of instellingen (max. 1 aanmelding per
organisatie)

Datum

dinsdag 4 en 11 december 2018, van 18.30 tot 22.00 uur
(totaal van 2 avonden)
Leslokatie Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10, 4204 XW
Gorinchem
Statiegeld à € 100,- per aanmelding
Examen
Aan het eind van de tweede avond (21.15 uur) vindt het
SVH-examen plaats
Door
een docent van Stichting Horeca Onderwijs
Meer info & aanmelden

Na de sessie van 1 oktober
maak je zelf een
organisatiefilmpje. Tijdens de
tweede avond worden de
filmpjes besproken en van
opbouwende feedback
voorzien.

Met niet meer dan een smartphone en een eenvoudig, gratis
montageprogramma is het al mogelijk zelf een strak en professioneel
ogend filmpje te produceren. Naast enkele basistips over film- en
montagetechnieken richten we ons tijdens de eerste avond vooral op het
belangrijkste aspect: het vertellen van het verhaal, de storytelling.
Hoe zorg je dat elk filmpje inhoudelijk precies vertelt wat jij voor jouw
organisatie of vereniging wilt uitdragen?
Voor wie voor iedereen die zich binnen de organisatie bezig houdt met
PR en Communicatie
Data
maandag 21 januari + 18 februari 2019, van 19.00-21.30 u.
(totaal 2 avonden),
Docent
Boudewijn Venekamp
Aanmelden

J A N U A R I / F E B R U A R I 2019

Training Story telling en Filmpje voor je organisatie
Hoe kun je met minimale middelen en weinig tot geen filmervaring
een goed filmpje maken?

DECEMBER

We verwachten hier meer
aanmeldingen dan dat
we mensen kunnen
plaatsen. Daarom
wordter medio september
via loting plaats bepaald
wie aan de cursus SH
deelnemen.
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