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Let op : Wilt u dit bericht onder uw vrijwilligers verspreiden om
zoveel mogelijk vrijwilligers te bereiken

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u, als vrijwilliger/vertegenwoordiger van een
vrijwilligersorganisatie op Schouwen-Duiveland informatie van het
Vrijwilligerspunt.

Donderdagavond 6 juni organiseren wij twee workshops voor vrijwilligers
(organisaties):

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in de
praktijk
       Het op een zorgvuldige manier omgaan met de privacy is een

voortdurend proces en we bespreken de regelgeving en                   de
praktische uitwerking daarvan.       

Workshop “Omgaan met dementie”
Steeds meer mensen in Nederland krijgen te maken met dementie.
Om hier in ons (vrijwilligers) werk en in de maatschappij goed mee om
te gaan krijgt u van Pauline Klerkx van het Odensehuis in Zierikzee
handvatten aangereikt.

Op donderdagavond  26 september:

Vinden en binden van vrijwilligers
In uw vrijwilligersbeleid kunt u onderdelen opnemen die het
aantrekkelijk maken om vrijwilliger bij uw organisatie te worden en
vervolgens om vrijwilligers te behouden. Deze workshop wordt
georganiseerd door de SESAM academie. Dit is  een maatschappelijk
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georganiseerd door de SESAM academie. Dit is  een maatschappelijk 
adviesbureau voor vrijwilligersorganisaties en bewoners- en 
burgerinitiatieven.

Workshop Social Media voor vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties

Rachelle Verhage is Social Media coach en legt uit welk medium je
kunt inzetten en hoe je hier optimaal gebruik van kunt maken.

Voor iedere workshop zijn minimaal 10 deelnemers nodig. De workshops starten
om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
Wij geven u graag de gelegenheid om zelf met een suggestie te komen voor
deskundigheidsbevordering. Laat het ons weten waar u als
organisatie/vereniging/vrijwilliger behoefte aan heeft.

Voor aanmeldingen of suggesties voor een workshop, ga naar www.smwosd.nl
en meld u aan.
De workshops starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
Locatie : Gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 in Zierikzee.

Tevens nodigen wij u van harte uit voor het Vrijwilligerscafé op donderdag 20
juni. Klik HIER voor meer informatie en aanmelden.

Met vriendelijke groet,

SMWO Vrijwilligerspunt Schouwen-Duiveland
Laan van Sint Hilaire 2
4301 SH  Zierikzee
Tel. : 0111-453444
www.smwosd.nl
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