
VrijwilligersAcademie073 is een scholingsprogramma voor iedereen die zich 

op vrijwillige basis inzet binnen de gemeente ?s-Hertogenbosch.

Wij bieden een gevarieerd aanbod van workshops om vrijwilligers te helpen in 
hun persoonlijke groei en ze uit  te rusten met handige, 21-eeuwse kennis en 

vaardigheden. Daarin vormen de pijlers Ontmoeten, Ontdekken, Ontwikkelen 
en Ontspannen de rode draad. Niet voor niets beoordelen  deelnemers onze 

workshops met een gemiddeld cijfer van 8,6!

Ook kleine (vrijwilligers)organisat ies, st icht ingen en verenigingen met geen 
of één betaalde kracht kunnen lid worden van VrijwilligersAcademie073. Een 

lidmaatschap levert  veel voordelen op! 

Meer informatie over het lidmaatschap en alle voordelen staan op de 
achterzijde van deze flyer.

www.vrijwilligersacademie073.nl

 
VrijwilligersAcademie073

Word óók lid van



- Een waarderingsmodel voor meer tevredenheid bij en binding met 
de eigen vrijwilligers.

- Een mogelijkheid om nieuwe vrijwilligers te werven.
- Een impuls voor de organisat ie door kennisdeling en inspirerende 

ontmoetingen.
- Scholing, ingericht op een zo voordelig en toegankelijk mogelijke manier.
- Het kosteloos adverteren in de VrijwilligersAcademie073-nieuwsbrief 

met meer dan 1200 abonnees.
- Een achtergrondart ikel over jouw organisat ie, uitgelicht op de website 

en in de nieuwsbrief van VrijwilligersAcademie073.
- Voorrang bij evenementen van VrijwilligersAcademie073.

www.vrijwilligersacademie073.nl

Anne-Marie Ninaber van Eijben - Minkels

info@vrijwilligersacademie073.nl
+31(0)6 55 79 10 82  

 Wat  VrijwilligersAcademie073 je organisat ie brengt

 Wat  een lidmaatschap inhoudt  

Vrijwilligers die bij jouw organisat ie act ief zijn kunnen zich kosteloos opgeven 

voor een workshop naar keuze. Bijkomend voordeel is dat wij jouw organisat ie 
ontzorgen door de administrat ie rondom declarat ies uit  handen te nemen. De 
facturat ie gebeurt eenvoudig achteraf op basis van het aantal afgenomen 

workshops. 

Kosten lidmaatschap per jaar ? 25,-

Kosten per afgenomen workshopplaats ? 4,50*

Vragen of aanmelden als lid?

VrijwilligersAcademie073

*Reguliere prijs per workshopplaats is ? 5,-
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