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Workshop Verdiepend luisteren 

op dinsdag 31 augustus 2021, van 19.00-21.30 uur 
 
Een verhaal gaat verder dan alleen de feiten. Ook emoties en gedachten 
bij de situatie spelen in een verhaal een rol. Net als de betekenis die de 
persoon eraan geeft. En het raakt ook aan de waarden die voor de ander 
van belang zijn. Deze vier lagen in een gesprek kunnen aangeboord 
worden.  
Na deze workshop ben je je er nog meer van bewust dat je vragen moet  
stellen om een ander te begrijpen. 
= Aanmelden mogelijk tot 18 augustus =       Meer informatie en aanmelden 
 

 

 

 

Webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen  
op donderdag 2 september 2021, van 16.00-17.00 uur  
 
Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten (officieel per 
1 juli jl.) voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR). De wet vereist aandacht van alle bestuursleden. Het gaat om veel 
meer dan het aanpassen van de statuten. Dat is slechts één facet van de 
nieuwe wet en zelfs niet het belangrijkste. U hoort tijdens het webinar meer 
over de ‘ins en outs’ van de WBTR en kunt vragen stellen. 
= Aanmelden tot 25 augustus =   Meer informatie en aanmelden 
 

 
 

 

Verdiepingscursus Fondsen werven 

Hoe schrijf je een fonds aan en welk fonds benader je dan? 
Organisaties die met projecten werken, kunnen vaak niet zonder financiering. 
Het aanschrijven van fondsen is dan een oplossing. Maar hoe doe je dat?  
Op verzoek van Vrijwilligerssteunpunt Gorinchem verzorgt Sjoerd Rotmans in 
het najaar een cursus Fondsenwerving. In deze cursus komen alle aspecten 
aan de orde die te maken hebben met het succesvol werven van fondsen. 
De workshop wordt gehouden op de maandagen 27 september, 
11 oktober, 1 en 15 november, van 19.45 tot 21.45 uur.  
= Aanmelden mogelijk tot 30 augustus =  Meer informatie en aanmelden 
 

 
 

 

Bijeenkomst SamenGorinchem en maatschappelijke organisaties 
op donderdag 19 augustus 2021, van 15.00-16.45 uur 
 
SamenGorinchem biedt maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om 
berichten en vacatures of hulpvragen te plaatsen of een activiteit in de 
gemeentebrede agenda te zetten. Dit betekent extra publiciteit en aandacht 
voor uw stichting, vereniging of maatschappelijk initiatief. 
= Aanmelden tot 11 augustus =   Meer informatie en aanmelden 

 

https://samengorinchem.nl/pagina/vrijwilligerssteunpunt-gorinchem/menu/verdiepend-luisteren
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfuCorz4vE9Aosh_aXKe-hCRNdjiQpNte
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfuCorz4vE9Aosh_aXKe-hCRNdjiQpNte
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfuCorz4vE9Aosh_aXKe-hCRNdjiQpNte
https://samengorinchem.nl/pagina/vrijwilligerssteunpunt-gorinchem/menu/verdiepingscursus-fondsen-werven
https://samengorinchem.nl/agenda/77355/2021-08-19/digitale-bijeenkomst-samengorinchem-en-maatschappelijke-organisaties-3
https://samengorinchem.nl/agenda/77355/2021-08-19/digitale-bijeenkomst-samengorinchem-en-maatschappelijke-organisaties-3


 

 

 

Lezing Het Butterfly effect van zelf-compassie 
op dinsdag 26 oktober 2021, van 18.45-20.15 uur 
Renate Willem doet onderzoek naar het belang van zelfcompassie bij 
vrijwilligers. Zij onderzoekt of zelfcompassie als persoonlijke hulpbron 
invloed heeft op het mentaal welbevinden van vrijwilligers. Daarnaast 
onderzoekt zij of een grotere mate van zelfcompassie leidt tot meer 
compassie naar de cliënten van de vrijwilligers: het Butterfly -effect van 
zelfcompassie. 

= Aanmelden tot 12 oktober =   Meer informatie en aanmelden 

 
 

 

 

Workshop Luisteren naar de stemmetjes in mijn hoofd 
Hoe kun je de rol van innerlijke stemmen herkennen en bijstellen?  
op dinsdag  16 november 2021, van 18.45-21.45 uur 

 
Voel je wel eens dat je vast zit in bepaalde patronen, in hoe je reageert op 
situaties? En was dit vroeger anders? Of zou je het anders willen, als je eerlijk 
bent..? 
In ons hoofd huizen allerlei stemmen, de een wat milder, de ander wat 
kritischer. De een wat meer op de voorgrond, de ander klein en bescheiden. 
Tijdens deze workshop leren we onze stemmen kennen en geven ze een stem. 
We leren luisteren naar wat ze ons te vertellen hebben. 
= Aanmelden mogelijk tot 2 november =  Meer informatie en aanmelden 
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