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Afdeling  Noord-Limburg 

 

NIEUWSBRIEF 

Nieuwsflits 5 juli 2019 

Welkom bij Groei & Bloei Noord-Limburg  

Inleiding 

U ontvangt deze extra nieuwsflits om U attent te maken op de Groei & 
Bloei kaderdag op zaterdag 19 oktober 2019. 

Als commissielid bent U daarvoor van harte uitgenodigd. 
 
Hieronder treft U de dag-agenda en een aanmeldformulier aan. 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=99934


Uitnodiging kaderdag op zaterdag 19 oktober 2019 in 
Zoetermeer 

Ieder jaar wordt er een kaderdag voor nieuwe bestuursleden 
georganiseerd. Ook andere actieve leden zijn op deze dag 
welkom. De kaderdag vindt plaats op het bureau in Zoetermeer.  

Programma (onder voorbehoud): 

* vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie/thee 

* 10.30 uur start Kaderdag 

* Opening 

* Inventarisatie verwachtingen over kaderdag van deelnemers, wat 
zijn successen en problemen? 

* Inleiding 'Wat is Groei & Bloei?' 

* Presentatie van de organisatie van het landelijk bureau en 
het verenigingsbeleid 

* Presentatie 'online' (website & social media) 



* Korte koffiepauze 

* Presentatie redactie 

* Wat kan de consulent betekenen? 

* 12.30 - 13.15 Lunch 

* Het besturen van een afdeling, praktijk-case 

* Onderlinge kennisuitwisseling in de volgende themagroepjes: 

1. Groei & Bloei intern (bestuur en management, werven 
bestuursleden, afdelingsactiviteiten, etc.) 

2. Groei & Bloei extern (PR en naamsbekendheid, ledenwerving, 
samenwerking, sponsoring, etc.) 

3. Groei & Bloei naar de toekomst (vernieuwing en verjonging van 
afdelingsactiviteiten, sociale media, website, etc.) 

* Korte terugkoppeling vanuit de themagroepjes en gelegenheid tot 
het stellen van vragen 



* Evaluatie 

* 15.30 uur einde Kaderdag, gelegenheid tot het drinken van een 
drankje ter afsluiting. 

Aanmeldformulier Kaderdag Zoetermeer 

Als U wil deelnemen aan de Groei & Bloei kaderdag op zaterdag 19 
oktober in Zoetermeer kunt U onderstaand formulier invullen. 

Chrit Hovens zal U dan vervolgens verder informeren over de gang 
van zaken. 

Aanmeldformulier 

Tot slot 

================================================================== 

In de voettekst van de nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om 
met ons te communiceren en om wijzigingen aan te brengen in het 
adressenbestand van deze en de volgende nieuwsbrieven. 
========================================================= 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=99015


De volgende algemene nieuwsbrief verschijnt eind augustus 

 

 

  

INFORMATIE 

• service 

• neem contact op 

• wijzig je gegevens 

• meld je af voor de nieuwsbrief 

• social media 

• twitter 

• pinterest 

• facebook 

   

 

mailto:info@Noord-Limburg.groei.nl
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=11496&cmd=infomail
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=11496&cmd=infomail
https://www.twitter.com/
https://www.pinterest.com/
http://www.facebook.com/GroeiBloeiNoordLimburg/


 


