
 

Uitnodiging ‘Werven en Binden van Vrijwilligers’ 

Geacht bestuur, 
 

In het najaar van 2019 organiseren wij samen met de KNVB voor alle verenigingen in 

Peel en Maas kosteloos een 3-tal workshops met als thema ‘Werven en binden van 

vrijwilligers’.  Dit is een erkend en succesvol traject dat door heel Nederland gegeven 

wordt en waar een aantal verenigingen in Peel en Maas al met grote tevredenheid en 

succes aan heeft deelgenomen.  

 

Wat houdt het traject in? 

Workshop 1: Inspiratiebijeenkomst 

Hier worden kennis en ervaringen en de nieuwste inzichten voor het goed organiseren en 

functioneren van de vereniging gedeeld. 

Datum:  Donderdag 31 oktober 2019 

Tijd:  Inloop: 19:15 uur  

  Aanvang: 19:30 tot ± 21:30 uur 

Locatie:   V.V. Koningslust (De Koningstraat 26, Koningslust) 

 

Workshop 2:  

Tijdens deze workshop staat ‘de cultuur’ centraal. Uit onderzoek is gebleken dat verenigingen met 

een duidelijk verhaal over wie ze zijn en wat ze willen bereiken, er beter in slagen om leden, 

vrijwilligers en sponsoren aan zich te binden. Om dit te bereiken is een concrete aanpak voorhanden. 

Tijdens deze avond wordt uiteengezet langs welke praktische stappen je de leden optimaal kan 

betrekken bij het (opnieuw) bepalen van de kernwaarden van je vereniging en daarmee hun 

betrokkenheid vergroot. Daarnaast zal specifiek aandacht zijn voor het vergroten van betrokkenheid 

onder ouders en jongeren, waarbij onder andere communicatie een belangrijke rol speelt. 

Datum:  Donderdag 21 november 2019 

Tijd:  Inloop: 19:15 uur 

  Aanvang: 19:30 tot ± 21:30 uur 

Locatie:  Schutterij St. Hubertus (Schijfweg-Noord 1b, Kessel) 

 

Workshop 3:  

Tijdens deze avond wordt aan de hand van succesverhalen verteld hoe verenigingen er in zijn 

geslaagd om vanuit de kernwaarden met de leden een toekomstvisie te bepalen (strategie) en een 

nieuwe passende organisatie te realiseren (structuur). Gevolgd door praktijkvoorbeelden waarbij 

deze aanpak direct heeft geleid tot een verhoogde betrokkenheid bij de vereniging en meer actieve 

vrijwilligers. Verder zal toelichting worden gegeven op hoe je tot een concreet vrijwilligersbeleid 

komt (stappenplan) en staan we stil bij de manieren waarop de organisatie en registratie van de 

(potentiële) vrijwilligers als ook de vrijwilligerstaken zou kunnen plaatsvinden. 

Datum:  Donderdag 12 december 2019 

Tijd:   Inloop: 19:15 uur  

  Aanvang: 19:30 tot ± 21:30 uur 

Locatie:  V.V. Baarlo (De Meeren 11,Baarlo) 
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Toelichting workshops: 

praktisch en concreet 

Tijdens de workshops zal de nadruk duidelijk komen te liggen op het ‘praktisch’ en ‘concreet’ maken 

van de materie. Ook tijdens deze avonden zal ruimte zijn om met collega’s van andere verenigingen 

te sparren. Resultaat van het volgen van deze workshops zal zijn dat jullie in staat zijn om voor jullie 

vereniging te bepalen welke eerstvolgende stappen het beste passen bij jullie vereniging om meer 

vrijwilligers te werven en te binden. Vorkmeer kan ook na de workshops desgewenst verder 

begeleiden. 

 

Aanmelden: 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: k.selen@vorkmeer.nl o.v.v. Werven en Binden van 

Vrijwilligers, naam vereniging en het aantal deelnemers. 

Voor het beoogde resultaat voor jullie als vereniging is het belangrijk dat bij deze workshops 2-3 

personen per vereniging aanwezig zullen zijn. 

Graag zien wij de aanmeldingen uiterlijk 30 september tegemoet komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marlieke Verstraten en Karen Selen 

 

M: 06-55372233 

E: k.selen@vorkmeer.nl  
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