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De Vrijwilligerscentrale Oldenzaal biedt onderstaande workshops en cursussen gratis aan voor uw 
vrijwilligers. Klik op de aanmeldbutton om u of anderen aan te melden voor een workshop/cursus. 
 
Vrijwilligerscentrale Oldenzaal, tel. 0541-571414, mail: info@impuls-oldenzaal.nl 
Cursuslocatie: Breedwijs, Helmichstraat 42b in Oldenzaal. 
 
 
 

 
 
 
 

• Maandag 23 april 2018 
• Duur: van 19.30-22.00 uur 
• Een aantal praktische workshops op het gebied van EHBO. 
• Geen diploma of certificaat 

 
Thema’s die ze kan behandelen (waarvan ze al een deel standaard zal doen) zijn bijvoorbeeld: 

• Mitella aanleggen 
• Behandelen van kneuzingen 
• Stabiele zijligging 
• Gebruik van AED 
• Reanimatie 
• Ziekten (vb. epilepsie, suikerziekte..) 
• Kleine ongevallen 
• Wanneer reanimeer je niet 
• Pacemaker 
 
Trainer: Pauline van der Aa 

 
 
 

 

 

• Donderdag 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2018 
• Duur:  van 19.30-21.30 uur 

 
• 5 bijeenkomsten van 2 uur 
• Alles over afbeeldingen en afbeeldingen bewerken en invoegen  
• Alles over tabellen gebruiken en opmaken, opmaak van drukwerk, kolommen, paginaranden, 

tekstvakken invoegen, vrije vormen invoegen, Wordart 
• Diverse onderwerpen naar keuze zoals: sjablonen, mailings, etiketten, inhoudsopgave, 

redigeren en samenwerken. 
 

Trainer: Co van Doesem 

Toegepaste EHBO 

Word voor gevorderden 
 

mailto:info@impuls-oldenzaal.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3LmZQZDMGXC4SaPmK8rivAA3wmaM9L-JpZdh0-z-N6Ix2w/viewform
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 Woensdag 16 mei van 19.30-22.00 uur 

Workshop Fondsenwerving SESAM Academie 

Op zoek naar geld, dat is waarmee veel vrijwilligersorganisaties te maken hebben of krijgen 

door bijvoorbeeld het wegvallen van subsidie. Hoe kunt u geld vinden om de doelen van uw 

organisatie te verwezenlijken? Er zijn vele mogelijkheden om aan geld te komen. De workshop 

wordt verzorgd door een adviseur van de SESAM Academie (zie: www.sesamacademie.nl). 

Voor wie ? 

Deze workshop is uitermate geschikt voor kleinere (vrijwilligers)organisaties op alle mogelijke 

maatschappelijke terreinen, zoals wijk- en buurtverenigingen, muziekgezelschappen, sportclubs, 

stichtingen met een goed doel enz.  

Inhoud 

U leert welke bronnen er zijn om aan geld te komen. We hebben het over subsidie, fondsen, 

bedrijven (sponsoring) en het verwerven van eigen inkomsten o.a. via internet. Waar liggen de 

kansen voor uw organisatie? Waar moet u rekening mee houden bij het opstellen van een 

aanvraag? U krijgt tips en weet valkuilen te omzeilen. 

Trainer: Henk Veurman, SESAM Academie       

            

         

 

            

      

 

            

                      

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

 
• Donderdag 17, 24, 31 mei en 14 en 21 juni 2018 
• Duur:  van 19.30-21.30 uur 

 
• 5 bijeenkomsten van 2 uur 
• Rekenen met tijd en zoeken  
• Grafieken, grafieken bewerken en invoegen 
• Excel als database: samenwerken met Word: Mailing 
• Begrotingsmodel maken 
• Een keuzelijst maken van een tabel 
• Keuzeonderwerpen als: Subtotalen en draaitabellen, Tabellarisch kas- en bankboek, Meer 

functies, macro’s 
 
Trainer: Co van Doesem 

 

Fondsenwerving 
 

Excel voor gevorderden 
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• Maandag 28 mei en 4 juni 2018 
• Tijd: 19.30 - 22.00 uur 
• De onderstaande onderwerpen komen aan bod: 

Instellingen, Werken met een schermtoetsenbord, De internetverbinding Wifi 
Aansluiten op de computer, E-mail, Agenda, Internet, Apps 
Foto's en video muziek, Bestandsbeheer, Terug naar fabrieksinstellingen 
Inventarisatie welke onderwerpen meer 
 
Eigen android tablet meenemen met aansluitkabels voor voeding en pc. 

• Trainer: Co van Doesum  

 
 

 

 

 
 
 

• Maandag 16 april 2018 
• Duur:  van 19.30-21.30 uur 
 
Voor ongeveer elk doel, hobby, ziekte of belang bestaat een vereniging. Sport, cultuur, 

buurtwerk, zorg en belangenbehartiging draaien op verenigingen. Deze verenigingen hebben 

leden, actief of passief. Op hun beurt draaien deze verenigingen voor het grootste deel op 

vrijwilligers 

Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende arbeidsparticipatie, het 

groeiende aanbod op het gebied van vrije tijdsbesteding en grote groepen jongeren die liever 

gamen op de bank dan lid worden van een vereniging is het vinden en behouden van 

vrijwilligers steeds lastiger. Het gaat erom leden / vrijwilligers te vinden, te binden en te 

boeien. 

De concurrentie met andere vrijetijdsbestedingen is erg groot. U zult zich af moeten vragen 

wat vrijwilligers willen, wat hun boeit en mogelijk bindt.  

In de workshop worden tips, do’s en dont’s aangereikt en kun je ervaringen met elkaar delen. 
 
Trainer: Rieks Springer, SESAM Academy 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Werken met Android tablet 

Vinden en binden leden en vrijwilligers 
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• Najaar 2018 
• Duur:  2 avonden 
• Bij voldoende belangstelling plannen we een datum en informeren wij u waar en wanneer 

de cursus plaatsvindt 
 

In deze cursus komt u meer te weten over achtergronden van “niet-Nederlanders”, hun normen 

en waarden, en hoe u zelf in uw vrijwilligerswerk kunt omgaan met cultuurverschillen. Zeker de 

moeite waard wanneer u als vrijwilliger veel mensen ziet en helpt! De cursus wordt gegeven 

door Muaffak Gulcay.   

Muaffak Gulcay, trainer en adviseur op terrein van intercultureel management, houdt 

toehoorders een spiegel voor. Hij maakt hen op een humorvolle wijze bewust van het feit dat 

communicatie tussen verschillende culturen niet altijd gemakkelijk is. Met elkaar in gesprek 

gaan, vraagt eerst om inlevingsvermogen, kennis en begrip van elkaars cultuur. 

U kunt als vrijwilliger gratis deelnemen aan deze cursus, die bestaat uit 2 avonden. De data 

worden aan u doorgegeven na aanmelding. We hebben echter wel een beperkt aantal plekken, 

dus opgeven is noodzakelijk. 

• Trainer: Muaffak Gulcay in samenwerking met Inge Eenjes van Stichting Palet 

   Interculturele Communicatie 


