
Lezing: vrijwilligers binden en (ver)binden 

  
Koen Vermeulen, directeur van Vrijwilligerswerk Werkt, legt uit hoe je als organisatie vrijwilligers kan 
aantrekken én behouden. Vrijwilligers zijn niet langer mensen  
die we éénmaal binnenhalen in de veronderstelling dat ze wel zullen blijven. Je moet er actief mee 
aan de slag om hen te laten genieten van je werking. Vrijwilligerswerk  
is pas leuk wanneer je engagement wordt gewaardeerd en wanneer je bijdrage zinvol is. Maar wat 
betekent dit nu naar organisatoren van het vrijwilligerswerk toe?  
Hoe geven we gedreven mensen een plaats in een aantrekkelijke organisatie, met aandacht voor de 
behoeften van elk individu? Dat en nog veel meer kom je te weten in deze sessie. 
  
De lezing vindt plaats op dinsdag 6 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Jeugddienst, Kioskzaal, 
Kammerstraat 12, 9000 Gent. De inkom is gratis. 
Je dient wel vooraf in te schrijven! Bij voorkeur online via 
http://go.stad.gent/lezingKoenVermeulen  of telefonisch bij Gentinfo (09 210 10 10). 
  
  

Vorming: vrijwilligerswetgeving 

  

Welke rechten en plichten heeft een vrijwilliger? Ben ik als vrijwilliger verzekerd? Kan ik 
vergoed worden voor mijn engagement?   
Op al deze vragen krijg je een antwoord tijdens deze vorming van Eva Hambach, directeur 
van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
  
De vorming vindt plaats op donderdag 8 maart in De Krook, zaal Vos, Miriam Makebaplein 
1, 9000 Gent  
en dat op 2 verschillende tijdstippen: van 10u15 uur tot 12u15 en van 18.00 uur tot 20.00 
uur.  
  
De inkom is gratis, je dient wel vooraf in te schrijven! Bij voorkeur online via 
http://go.stad.gent/vrijwilligerswetgeving   
of telefonisch bij Gentinfo (09 210 10 10).  
  
  

Maak je leden warm voor de 
vrijwilligersbeurs 

Op zaterdag 10 maart kan men in de Sint-Pietersabdij van 11 tot 16 uur kennismaken met 
een 40-tal organisaties en verenigingen die vrijwilligers zoeken.  
Niet alleen Stad Gent en OCMW zijn vertegenwoordigd. Ook private organisaties die graag 
een beroep doen op vrijwilligers, stellen hun werking voor.  
Een overzicht van alle deelnemende organisaties en verenigingen is te vinden op de website 
van het Vrijwilligerspunt: www.vrijwilligerspunt.stad.gent.  
  
De Vrijwilligersbeurs vindt plaats op zaterdag 10 maart in de Sint-Pietersabdij, Kapittelzaal, 
Sint-Pietersplein, 9000 Gent.  

http://go.stad.gent/lezingKoenVermeulen
http://go.stad.gent/vrijwilligerswetgeving
http://www.vrijwilligerspunt.stad.gent/


De inkom is gratis. 
  
Contact: Vrijwilligerspunt Gent, Tel 09 267 03 00, e-mail: vrijwilligerspunt@stad.gent  
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