
Uitnodiging: De Verbindingsmarkt 

Verbindingsmarkt waarbij matches worden gemaakt tussen 
vrijwilligersorganisaties uit Weert en vluchtelingen die vrijwilligerswerk willen 
doen op maandag 23 januari van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
 

 

 

 Tijdens De Verbindingsmarkt gaat het om het bij elkaar brengen van ‘vraag en aanbod’, zodat 

beide partijen er baat bij hebben.  Potentiële vrijwilligers en organisaties krijgen de 

gelegenheid om kennis met elkaar te maken. 

 Wil jouw organisatie vrijwilligerswerk aanbieden aan vluchtelingen?                                               

En hen een handje helpen met integratie in de samenleving? 

Meld je dan aan voor deze Verbindingsmarkt. 

 Je krijgt informatie van het COA over o.a. de Verklaring Vrijwilligerswerk.                                      

Deze heb je als organisatie nodig als je vrijwilligerswerk aanbiedt. Ook wordt er ingegaan op 

de status omtrent de verblijfsvergunning, welke mogelijkheden er zijn en welke kansen De 

Verbindingsmarkt biedt. 

 Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn is vertegenwoordigd en kan vragen 

beantwoorden en advies geven over geschikt vrijwilligerswerk.  Ze kunnen ook helpen met 

het maken van de juiste match.  

De bijeenkomst is bedoeld voor non-profit organisaties en stichtingen in Weert en wordt geopend 
door Geert Gabriëls, wethouder Cultuur, Welzijn en Onderwijs. 

Ken je een geïnteresseerde organisatie, geef dan deze uitnodiging door of tip hen hierover.  
 

 

                                                                                                                                                                                                 

                   

                         

 



 Programma van De Verbindingsmarkt op 23 januari 2017: 

o Inloop 18.45 – 19.00 uur 
o Opening door Geert Gabriëls, wethouder Cultuur, Welzijn en Onderwijs 
o Workshop door het COA 
o Verbindingsmarkt 20.00 – 21.00 uur 

Als deelnemer aan de Verbindingsmarkt krijg je de beschikking over een tafel (1,6m : 0,80m).                 
Deze kun je gebruiken om je organisatie te presenteren met behulp van informatiematerialen en 
eventuele gadgets. 

Wil je meer weten over deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar Margriet Roost, specialist 
programmering m.roost@bibliocenter.nl  

Deelname is gratis. Aanmelden is mogelijk tot 9 januari door kaarten te bestellen via 
www.bibliocenter.nl . 
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