Inspiratiedag voor vrouwen met interesse in het besturen van een
vereniging én daarmee het vergroten van de leefbaarheid in hun dorp.
Met of zonder bestuurlijke ervaring, iedereen is welkom!
Kom en vergroot je kennis en netwerk!
Programma donderdag 9 oktober 2014
9.30
10.00
10.30

Ontvangst
Vrouwen in de spotlights door Anke Vervoord (Vrouwen van Nu)
Workshopronde 1
1. Leiderschap vanuit je eigen kracht door Jolanda Nuijtens (Konu)
Wat heb je nodig om een goede en inspirerende leider te zijn? Aan de hand
van dilemma’s binnen verenigingen, gaan we samen aan de slag. Een ervaren
manager uit het bedrijfsleven geeft je handige tips en inzichten in leidinggeven.
2. Vergaderen met flair door Els Roest ( Something Els in organisatieontwikkeling)
In deze workshop krijg je inzicht in je eigen inbreng bij het vergaderen. Hoe
vergader je op een gemakkelijke en vlotte manier voor het beste resultaat
3. Talent in beeld door Elly Meeuwissen (4Awareness)
Wat is er mooier dan je talent te kennen en in beeld te brengen? Ieder mens
heeft talent. Jij doet er toe en kunt iets bijdragen. Ga in je kracht staan met je
talent en laat zien wie je bent.
4. Mijn vereniging in de Spotlights! door Laura Arends
Hoe gebruik je sociale media binnen je vereniging? Wat kan je ermee bereiken?
In deze workshop krijg je inzicht in de do’s en dont’s.
5. Met je neus op de planken! door Corien Koning (Ratjetoe Creatieve Uitspattingen)
Op creatieve en energieke manier anders naar jezelf kijken? Kom en leer op
verfrissende manier hoe je jouw grenzen kunt verleggen.

12.30

Lunch

13.30

Workshopronde 2 (zie ronde 1)

15.30

Talkshow Stap in beeld!

16.00

Vrouwencafé (tot 17.00 uur)

Wat je verder moet weten..
Kosten
Inclusief lunch, drankjes en alle materialen voor de workshops.
€15,- voor leden van een vrouwenorganisatie | € 20,- voor niet-leden
Contant betalen op 9 oktober 2014
Aanmelden
Jouw aanmelding ontvangen wij graag voor 1 oktober 2014 door het sturen van
een mail aan serviceburo@kvo.nu of telefonisch via 013-5324050.
Voor meer informatie: www.kvo.nu
Locatie
Tilliander Oisterwijk, Spoorlaan 82C, Oisterwijk (Tegenover NS Oisterwijk)
Voordelig parkeren bij Q-park (Spoorlaanzijde Tilliander)
Een project van Provinciale VrouwenRaad, Vrouwen van Nu en KVO
in opdracht van de provincie Noord-Brabant

