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Nieuw: digitale
nieuwsflitsen
Het komend seizoen staat er wat nieuws te gebeuren.
Voor verschillende projecten zullen we enkele digitale
nieuwsflitsen gaan versturen.
Digitale nieuwsflitsen
Dit zijn mails met specifieke informatie over het project
waar jij aan deelneemt. Zo krijg je bijvoorbeeld vlak voor het
begin van het seizoen een mail met tips over hoe je goed
kan opstarten. Tussendoor delen we je leuke informatie over
vondsten en op het einde van het seizoen sturen we je een
reminder om al je gegevens door te geven.

Wat kun je verwachten?
Een korte mail, snel en vlot te lezen.
Een keer een paar soorts- of projectpecifieke
nieuwsitems.
Drie digitale flitsen per jaar, per soortgroep.
Actuele informatie die voor iedereen relevant is.

•
•
•
•

Welke projecten doen al mee?
Als je gelinkt bent aan één van de Meetprogramma’s
(Amfibieën, Reptielen of Zoetwatervissen) of je doet mee
met Padden.nu, Broeihopen.nl of het knakaalonderzoek,
dan ontvang je automatisch de digitale nieuwsflits (mits je
mailadres bij ons bekend is natuurlijk).
Ontvang je onverhoopt toch geen nieuwsflits? Mail dan Kaat
Willemse, Coördinator Vrijwilligers: k.willemse@ravon.nl

Training voor werkgroepcoördinatoren in Noord-Brabant
Ben je een coördinator van een werkgroep in Noord-Brabant
en wil je je verdiepen in hoe je nog beter vrijwilligers aan je
groep kan verbinden? Of hoe je ervoor zorgt dat niet al het
werk op jouw schouders rust, maar juist wordt gedragen
door een brede groep vrijwilligers? Voor coördinatoren van
werkgroepen in Noord-Brabant organiseren we samen met
IVN Noord-Brabant een (digitale) training!
In deze training staan jouw ervaringen als coördinator centraal.
In drie digitale bijeenkomsten ga je samen met andere
coördinatoren van groene organisaties aan de slag. Samen
hebben jullie een hoop ervaring. Ideaal om te leren van elkaar,
maar ook om samen werkende aanpakken te vinden die bij
jouw werkgroep passen. Het doel is dat je als coördinator een
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krachtige en energieke groep hebt én houdt. Ook is er alle
gelegenheid voor uitwisseling en netwerken met je collegacoördinatoren van andere groene organisaties.

Nieuwsgierig?
Kijk op https://www.ivn.nl/
provincies/noord-brabant/
activiteiten/digitale-trainingvoor-groepscoordinatorenvan-groene-organisaties of
mail vrijwilligerscoördinator Kaat
Willemse (k.willemse@ravon.nl)
voor meer informatie.

