
 

  

 
  
Beste bestuursleden, 
 
Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert bijeenkomsten voor 
vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Hierin werken we 
samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. De 
bijeenkomsten vinden plaats in deze vier gemeenten. 
 
Op de volgende pagina’s vindt u het aanbod voor komend najaar. 
Het zijn losse flyers per bijeenkomst, welke u makkelijk kunt 
verspreiden binnen uw organisatie.  
 
Als u interesse heeft in het aanbod, reageer dan snel. Inschrijving 
wordt verwerkt op volgorde van binnenkomst, vol is vol. We 
hanteren de stelling: inschrijven = betalen.  
 
Inschrijven kan via onderstaande link of via het bijgevoegde 
formulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. 
 

 

www.vrijwilligerspuntgoes.nl  
 

 

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u contact 

opnemen met Judith van Meeteren via j.vanmeeteren@smwo.nl  

of telefonisch via 0113 – 277 111. 

  

http://www.vrijwilligerspuntgoes.nl/
mailto:j.vanmeeteren@smwo.nl?subject=Vraag:%20Aanbod%20Verenigings%20Ontwikkeling%20(AVO)


 

 

 

MEER INKOMSTEN MET SPONSORING EN CROWDFUNDING 
 

Doelgroep: bestuurders, penningmeesters, sponsorcommissie 

 

Meer sponsors met minder moeite? Het kan! 
Heeft uw vereniging meer sponsoren nodig? Of zijn er plannen voor  
aanpassingen aan het complex? Is hier nog financiering voor nodig? 
Dan is deze workshop precies wat u zoekt. 
 

We starten met de voordelen van een vernieuwend sponsorbeleid. In 
deel twee van de avond bespreken we welke mogelijkheden 
crowdfunding biedt en hoe u dit succesvol toepast. Na deze avond 
heeft u een duidelijk beeld van de kansen die er liggen op het gebied 
van sponsoring en crowdfunding. 
 

Dankzij de concrete tips en trucs kunt u na de bijeenkomst direct de 
eerste resultaten boeken voor uw organisatie. Peter van Baak van 
‘Sponsorvisie’ leidt de workshop.  

 

Datum Woensdag 4 oktober 2017 

Tijd 19.00 – 21.30 uur 

Locatie 
Dorpscentrum MeerWaarde 
Mauritsstraat 4, Waarde 

Kosten € 15,00 per vereniging 

Uiterste aanmelddatum 24 september 2017 

 
Informatie en inschrijven op www.vrijwilligerspuntgoes.nl 

http://www.vrijwilligerspuntgoes.nl/


 

 

 

50+ IN UW CLUB; EEN ECHTE KANS! 
 

Doelgroep: bestuurders van sportverenigingen 

 

Kent u ook volwassenen die nu niet sporten maar dit eigenlijk wel 
willen? Onderzoek geeft aan dat een groot deel van de volwassenen 
(50+) wel wíl sporten. Daar ligt een kans voor uw vereniging!  
 

Heeft uw vereniging al aanbod voor deze doelgroep? Bent u zich 
bewust van de kansen, onder andere op het gebied van 
ledenwerving? Kom het deze avond samen met ons verkennen! 
 
In deze bijeenkomst gaan we specifiek in op de 50plusser om inzicht 
te krijgen in hun motivatie en behoeften. Na afloop ontvangt u een 
stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt. 
 

Peet Mercus van NOC*NSF leidt deze bijeenkomst. 
 

Datum Maandag 23 oktober 2017 

Tijd 19.00 – 21.30 uur 

Locatie 
Ons dorpsleven 
Poelvoordestraat 3, 
‘s-Gravenpolder 

Kosten € 15,00 per vereniging 

Uiterste aanmelddatum 12 oktober 2017 

 
Informatie en inschrijven op www.vrijwilligerspuntgoes.nl   

http://www.vrijwilligerspuntgoes.nl/


 
 
 
 

OMGAAN MET LASTIG GEDRAG 
 

Doelgroep: trainers, begeleiders, bestuurders 
 

Als vrijwilliger werkt u met diverse mensen en doelgroepen. Meestal 
gaat dat goed en verloopt de communicatie prima. Maar u heeft vast 
ook wel eens te maken met lastig gedrag; er wordt slecht geluisterd, 
u wordt genegeerd, een deelnemer geeft een grote mond, er is 
sprake van een dreigende situatie, iemand blijft maar vragen stellen, 
etc. Het is niet altijd eenvoudig om hier op een goede manier mee 
om te gaan. 
 

Deze avond staan we stil bij gedrag van individuen en groepen. Wat 
zijn trucs om gedrag op een positieve manier bij te sturen? Hoe zorgt 
u dat u niet onnodig boos wordt en daarmee controle houdt op de 
situatie? Hoe zorgt u er voor dat deze gedragingen niet ten koste 
gaan van diegenen die wel graag willen?  
U leert het deze avond van Barbara van der Geer van ‘Indigo’. 

 

Datum Woensdag 15 november 2017 

Tijd 19.30 – 21.30 uur 

Locatie 
De Vroone 
C.D Vereekestraat 74, Kapelle 

Kosten € 5,00 per persoon 

Uiterste aanmelddatum 5 november 2017 

 
Informatie en inschrijven op www.vrijwilligerspuntgoes.nl 

http://www.vrijwilligerspuntgoes.nl/


 

 

 

IN VEILIGE HANDEN 
 

Doelgroep: vrijwilligers(coördinator), trainers, begeleiders, bestuurders 
 

“Wat zie je er leuk uit” zegt hij en geeft een knipoog.  
Is dit onschuldig of is dit over de grens? 
 
 

Heeft uw organisatie vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen of 
jongeren? Mensen met passie die positief betrokken zijn bij de 
begeleiding van minderjarigen. Helaas zijn er ook mensen met 
minder goede bedoelingen die de veiligheid van minderjarigen in 
gevaar brengen. Een kwetsbare leeftijd op weg naar volwassenheid. 
De zorg voor een veilige omgeving is daarom essentieel. 
Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen, horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat te 
handelen, als het toch gebeurt.  

 
Misbruik is een lastig onderwerp, ook voor vrijwilligersorganisaties. 
Helaas zijn er ook bij Zeeuwse vrijwilligersorganisaties voorbeelden 
van grensoverschrijdend gedrag en misbruik te noemen. Het is van 
belang dat er open over wordt gesproken met vrijwilligers en de 
achterban. Bescherm kinderen, jongeren én vrijwilligers door 
afspraken te maken over gedrag en omgang. Bescherm ook uw 
vrijwilligers tegen ongewenst gedrag/situaties! Uw inzet is hierbij van 
groot belang. 
 
 

Z.O.Z.  



 
 
 
 

De volgende vragen spelen wellicht wanneer u hierover nadenkt: 
 

-  Wat is nu seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

-  Wat kunt u doen om het binnen uw organisatie te voorkomen? 

-  Wat als het uw organisatie treft?  

-  Wat kunt u en moet u doen? 

-  Wat zijn mogelijke gevolgen?  

 

 

Om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen worden er 
deze avond verschillende workshops aangeboden. U kunt twee 
workshops kiezen die het beste aansluiten bij uw vragen of situatie. 
 
 

Datum Maandag 11 december 2017 

Tijd 19.00 – 21.30 uur 

Locatie 
SMWO 
’s-Heer Elsdorpweg 12, Goes 

Kosten Gratis 

Uiterste aanmelddatum 27 november 2017 

  
 
Informatie en inschrijven op www.vrijwilligerspuntgoes.nl  

http://www.vrijwilligerspuntgoes.nl/


 
 
 

 
Hygiënecode HACCP 
 

Bij het bereiden van voedsel dient u er altijd voor te zorgen dat er op 
de producten niets valt aan te merken. Voor een kantine waar 
vrijwilligers met bederfelijke eet- en drinkwaren te maken hebben is 
hygiëne van groot belang en is de vernieuwde hygiëne code daarbij 
een leidraad. Met deze code zorgt u voor een optimale hygiëne en 
meer ‘veiligheid’ voor uw gasten in de kantine. Wilt u de Voedsel en 
Warenautoriteit een stap vóór blijven? U kunt een  
Spoedcursus Hygiënecode HACCP volgen. Meer 
informatie: www.sho-horeca.nl 
 
 
Sportplezier maken we samen 
 

Sport is leuk! Niet voor niets staan iedere week miljoenen 
Nederlanders op en rond het sportveld, baan of bad. Sport brengt 
mensen samen en draagt bij aan hun gezondheid. Maar sport geeft 
vooral plezier. Sportplezier, daar gaat het om. 
Daarom is het belangrijk dat er in de sport wordt 
samengewerkt aan een plezierig en veilig 
sportklimaat. Hoe kunt u dat doen? Door als 
bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter, jurylid of 
ouder bewust te zijn van het feit dat u samen de 
vereniging maakt. U kunt positief gedrag stimuleren en ingrijpen als 
het fout gaat. Want sportplezier kunt u maken! 
Meer informatie over sportplezier en een veilig sportklimaat kunt u 
vinden op www.sportplezier.nl 
 

http://www.sho-horeca.nl/
http://www.sportplezier.nl/


 
 
 
 
NIX18 

 
De NIX18-campagne is een initiatief 
van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Doel van de campagne is het 
versterken van de sociale norm ‘niet 
drinken en roken tot je 18e‘. De campagne richt zich op de hele 
samenleving, in het bijzonder de omgeving van jongeren. Per 1 
januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol of tabak 
meer worden verkocht.  
 
Zo zijn er voor vrijwilligersorganisaties dus ook regels en risico’s bij 
het schenken van alcohol in de kantine. Hier is tijdens een 
bijeenkomst “alcohol in de kantine” eerder aandacht voor geweest.  
 
Wij willen u graag attenderen op de themaweek ‘NIX zonder ID’ 
welke wordt georganiseerd door Trimbos Instituut in de week van 7 
t/m 14 september 2017. Het tonen van je ID-kaart en de naleving van 
de leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak staan in die week centraal.  
 
Wanneer u binnen uw organisatie meer aandacht wil geven aan dit 
thema, kijkt u voor meer informatie op www.naar18jaar.nl/toolkit 
 
  

http://www.naar18jaar.nl/toolkit


 
 
 

 
Er zijn een aantal voorwaarden voor deelname aan ons aanbod. Wanneer 
u zich inschrijft voor een bijeenkomst, gaat u automatisch akkoord met 
deze voorwaarden van deelname. 
 
 Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij over-

inschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. 

 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging.  

 Uiterlijk één week voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt de 

contactpersoon een definitieve bevestiging van deelname. 

 Bij aanvang van de bijeenkomst verzoeken we u gepast te betalen.   
U ontvangt een bewijs van betaling. 

 Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk de 

vrijgekomen plaats te laten innemen door een vervanger. 

 Mocht u na inschrijving niet aanwezig tijdens de bijeenkomst, dan 

dient u wel te betalen. U ontvangt dan een factuur. 

 Wanneer er een over-inschrijving is, hebben de organisatoren het 

recht het aantal deelnemers per organisatie te beperken.  

 Deelnemen aan bijeenkomsten kan uitsluitend namens een 
vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Borsele, Kapelle, 

Reimerswaal of Goes. 

 

U kunt digitaal inschrijven via www.vr i jwi l l igerspuntgoes.nl   

of de volledige inschrijfgegevens mailen naar j.vanmeeteren@smwo.nl 

 

Ook kunt u het bijgaande inschrijfformulier volledig ingevuld sturen naar:  
 

SMWO  
t.a.v. mevr. J van Meeteren  
Antwoordnummer 313 
4460 VB Goes 

http://www.vrijwilligerspuntgoes.nl/
mailto:j.vanmeeteren@smwo.nl


 
 
 
 
Naam organisatie*:…………………………………………………………………. 

 
Contactpersoon organisatie*:……………………………………………………… 

 
Adres contactpersoon*:……………………………………………………………. 

 
PC en woonplaats contactpersoon*:……………………………………………... 

 
Telefoonnummer contactpersoon*:………………………………………………. 

 
E-mail contactpersoon*:……………………………………………….…………… 

 
Functie contactpersoon*:…………………………………………………………... 
                

 * verplicht 

 
Onze organisatie schrijft zich in voor: (kruis keuze(s) aan)  
 

 
 Meer inkomsten met sponsoring en crowdfunding 

Woensdag 4 oktober 2017 in Waarde        …. personen 
 

 50+ in uw club; een echte kans! 
Maandag 23 oktober 2017 in ‘s-Gravenpolder       …. personen 

 

 Omgaan met lastig gedrag 

Woensdag 15 november 2017 in Kapelle       …. personen 
 

 In veilige handen 

Maandag 11 december 2017 in Goes       …. personen 

 


