vrĳwilligersraad

UITNODIGING

De derde MeetUp voor Lister-vrijwilligers!

Beste vrijwilliger,

Donderdag 23 mei 2019 • 17.00 – 21.00 uur • Locatie Lister Wittevrouwen
Eet je mee? Gezellig! Meld je aan vóór dinsdag 21 mei • www.lister.nl/meetup
De vorige keer brachten we samen in kaart wat vrijwilligers goed vinden gaan en wat er beter zou
kunnen. Deze keer gaan we met elkaar brainstormen over hoe zaken dan kunnen verbeteren. We
trappen weer af met een gezamenlijke maaltijd. Als je niet mee-eet, dan ben je welkom vanaf 18.15
uur. Medewerkers die met of voor vrijwilligers werken, zijn ook van harte uitgenodigd!
Aanmelden
Het is ﬁjn als je je aanmeldt, zodat we weten hoeveel personen we kunnen verwachten.
• Ga naar www.lister.nl/meetup, vul het formulier in en klik op ‘versturen´.
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding op het opgegeven e-mailadres.
• Heb je geen computer met internet? Vraag dan of iemand het formulier wil invullen. Je kunt ook
bellen met Mieke Smeets: (030) 236 10 70 (tijdens kantooruren).

Denk mee! Hoe verbeteren we de positie van de vrijwilliger?
Graag tot 23 mei!
Hartelijke groet,
Marieke Cohen en Rein Nienoord (vrijwilligersraad@lister.nl)

Programma
Vanaf 17.00 uur
17.30 - 18.15 uur

Ontvangst
Maaltijd

18.30 - 19.15 uur

Opbrengst vorige MeetUp

19.15 - 19.30 uur
19.30 - 20.15 uur

Eet gerust een hapje mee (aanmelden vóór 21 mei )

Wat gaat goed en wat kan beter?
Ruimte voor extra thema´s

Pauze
Hoe kan het beter?

Creatief brainstormen aan de hand van verschillende methodes

20.15 - 20.30 uur Werkgroepjes presenteren resultaten

Wie willen adviezen uitwerken op basis van de opbrengst van deze avond?

20.30 - 21.00 uur Napraten en ontmoeten
Donderdag 23 mei 2019 | Ontvangst en maaltijd: 17.00 – 18.15 uur | Programma: 18.30 – 21.00 uur
Locatie: Lister Wittevrouwensingel | Wittevrouwensingel 102 | 3514 AM Utrecht
Route: www.lister.nl/locatie/lister-wittevrouwensingel-utrecht/

Wees welkom op 23 mei 2019
bij Lister Wittevrouwen in Utrecht!

