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SteunpuntNieuws

2016 was een mooi jaar
vol vrijwilligerswerk!
Tegen het einde van dit jaar kijken
we vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk terug op 2016. Met zo’n
60.000 vrijwilligers heeft u Tilburg
weer een stuk mooier en leefbaarder gemaakt. U heeft zich
ingezet voor een ander, voor uw
organisatie, uw wijk of uw stad. Wij
hebben genoten van de prettige
samenwerking. Dank u wel!

Terugblik 2016!
Samen met de gemeente Tilburg hebben we in 2016 op
een heel nieuwe manier vrijwilligers bedankt voor hun
inzet. Niet meer één groot vrijwilligersfeest maar een
webshop waaruit u zelf een bedankje kon kiezen. Tientallen bedrijven, sponsoren en workshopleiders hebben
in totaal 7.000 bedankjes aangeboden voor de
‘VrijwilligersbedankTshop’ waarvan er 3.200 zijn verzilverd.

geboden voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties.
De Vrijwilligersacademie bood meer cursussen aan dan
ooit tevoren.
De Adviesbrigade Tilburg, een team van oudondernemers, -managers en –adviseurs zette haar
ervaring en expertise belangeloos in om vrijwilligersorganisaties te adviseren en coachen.

De Tilburgse Vrijwilligersprijzen werden dit jaar in een In 2017 gaan wij verder met al deze projecten en
intieme setting uitgereikt. Rabobank Tilburg e.o. en blijven we het vrijwilligerswerk promoten en organisaInterpolis verzorgden de feestelijke uitreiking en ties informeren en adviseren.
stelden het prijzengeld beschikbaar.
Het netwerkevent V-DAY ging van start. N aast Wij wensen u goede feestdagen en een waardevol
verbinding werd ook deskundigheidsbevordering aan- 2017. Medewerkers Steunpunt Vrijwilligerswerk

Nieuwsbrief of sociale media? Laat het ons weten!
Het SteunpuntNieuws bestaat al heel wat jaren. Vroeger verscheen het
vier keer per jaar en sinds 2013 ontvangt u deze nieuwsbrief maandelijks. Naast de vaste rubrieken ‘In veilige handen’, de ‘Gratis VOG’ en de
‘Vrijwilligersacademie’ houden we u op de hoogte van landelijke regels en
trends en van plaatselijke ontwikkelingen.
Is een maandelijkse nieuwsbrief nog wenselijk als u ook de keuze hebt
uit Facebook, Twitter, Whatsapp enzovoorts? Wij zijn benieuwd hoe u het
liefst wordt geïnformeerd. Laat het ons weten via deze vragenlijst. Het
invullen kost u max. 10 minuten.
adres Spoorlaan 444  5038 CH Tilburg tel. 013 549 86 46
mail infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl internet www.vrijwilligerstilburg.nl

U kunt het Steunpunt Vrijwilligerswerk volgen via diverse
kanalen. Blijf op de hoogte van
de actualiteiten.
Web www.vrijwilligerstilburg.nl
Facebook www.facebook.com/
vrijwilligerst
Twitter www.twitter.com/
vrijwilligerst
Linkedin www.linkedin.com/
company/vrijwilligerstilburg
Vind het Steunpunt Vrijwilligers in
uw wijk via onze website en de
menu-optie contact.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van ContourdeTwern
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