Vrijwilligers gezocht – HSP Vlaanderen vzw
Vrijwillig
maar niet vrijblijvend

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers!

Verbonden
maar niet gebonden

Dus help ons mee het verschil te maken...
Een vzw kan maar bestaan door de gebundelde krachten van vele
sympathisanten en vrijwilligers, want zij zorgen ervoor dat de
doelstellingen en missie bereikt worden.

Onbetaalbaar
maar niet te koop
Positief denken
is positief doen

Dagelijks zetten onze vrijwilligers zich belangeloos in om de
continuïteit en organisatie van onze activiteiten te kunnen blijven
garanderen. Iedereen levert op zijn manier een waardevolle bijdrage!

Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Wil jij samen met ons ook gaan voor meer bekendheid rond
hoogsensitiviteit, meer ondersteuning, begrip en (h)erkenning
bekomen?

Vul dan onderstaande strook in en stuur hem op naar eva@hspvlaanderen.be
of per post naar HSP Vlaanderen vzw, Prudens Van Duyseplein 12a, 9000 Gent.
Ik kan mij vrijmaken op:
O maandag

O dinsdag

O woensdag

O donderdag

Door de week:

O vrijdag

O zaterdag

O zondag

Tijdens het weekend:

O Overdag van ____:____ tot ____:____
O ’s Avonds van ____:____ tot ____:____

O Overdag van ____:____ tot ____:____
O ’s Avonds van ____:____ tot ____:____

Ik zet me graag in voor:
O Alg. administratie en logistiek

O Communicatie en/of sociale media (schrap wat niet past)

O E-maildienstverlening

O Jongerenpraatgroep en/of -kampen (schrap wat niet past)

O HSP-Praatkaffee te (omcirkel):
Antwerpen – Brugge – Gent – Hasselt – Kortrijk – Leuven –
Mechelen – Oostende – Sint-Niklaas

O Kinderkampen

O Magazine De Cocon: schrijven – redactie – grafische
vormgeving (schrap wat niet past)

O Werkgroepen: Huisartsen – Onderwijs –Werk – Therapeuten
– Jongerenwerking – Kinderwerking (schrap wat niet past)
O Andere (leg hieronder uit wat)

Ik heb vaardigheden en ervaring in:______________________________________________ _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Mijn contactgegevens
Naam en voornaam: ________________________________________________ Lidnr.:_________________
Adres: ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Telefoon/GSM: ________________________________________________________
E-mailadres: __________________________________________________________
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