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Vanuit de bestuurstafel,
Deze Nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten. Fijn dat
bijeenkomsten en overlegsituaties nu weer fysiek
georganiseerd kunnen worden.
In ons Noord-Holland gaan de bloemetjes de komende
jaren weer groeien en bloeien. Heeft u het 75e bloemen
corso van Noordwijk naar Haarlem ook gezien, ik vond het
een genot om die speciale wagens te bewonderen met
uitbeelding gevormd door de bloemen uit de kwekerijen uit de
naaste omgeving. Ik word daar echt vrolijk van.

Inhoud

Welkom

Leden
bijeenkomst

Vacature
Op 29 april jongstleden is onze training voor én met

Lintje
kandidaat ambassadeurs gestart. In ons najaar gaan wij nader

Kandidaatkennis maken met hen.
ambassadeur
“In beweging zijn” kan ook belangstelling tonen voor deelname
aan een provinciale themabijeenkomst op 18 juni in
Zwanenburg. Op pagina 2 leest u daar meer over.
Aanmelden kan nog tót 4 juni 2022.
Neem een kijkje en zoekt u iets of
heeft u behoefte naar een speciale
activiteit of lotgenoten-bijeenkomst,
Meld dit ons via mail
noordholland@hersenletsel.nl of
telefoon 020-4965771

AGENDA
Lotgenoten
bijeenkomsten én
Activiteiten
leest u op onze
regionale website

Ik wens u veel leesplezier .
Hartelijke groet,
Angela van der Marck
Communicatie:
e-mail
: noordholland@hersenletsel.nl
Website
: www.hersenletsel.nl/noord-holland
Facebook : HersenletselNoordHolland
Twitter
@ HersenletselNH
Telefoon : 020 - 496 57 71
Rekeningnr : NL84 INGB 0006 6523 20
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https://
www.hersenletsel.nl/
noord-holland

Zaterdag 18 juni 2022
Met veel genoegen nodigen wij u, ná 2 jaar, uit om
onze leden bijeenkomt bij te wonen

THEMA :

Hersenletsel en Gezonde leefstyle

Een leefstyle die de gezondheid bevorderd; iedereen heeft daar vast wel een beeld bij.
Wij gaan met elkaar in gesprek tijdens de presentatie; welke aspecten onze mensen met
hersenletsel en hun naasten, energie geven.

Welkom!
Tijd: 10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie en thee
*Interactieve presentatie over het thema door Anita Veldt
*Afsluitend met een gezamenlijke lunch
*Einde 13.00 uur.

Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg
Dennenlaan 133
1161 CN Zwanenburg
Locatie is geheel rolstoeltoegankelijk. Goed bereikbaar met auto én trein/bus.
Bushalte voor de deur en ruime parkeergelegenheid.
Kosten deelname : Leden € 5,00 per persoon
Niet-leden € 12,50 per persoon
Aanmeldprocedure:
1e mail naar het secretariaat (noordholland@hersenletsel.nl) met naam/namen
2e overmaken van het benodigde bedrag naar;
ING rekeningnr NL84 INGB 0006 6523 20 o.v.v. Ledenbijeenkomst Zwanenburg en vermelding van
aantal personen.
Omwille van de organisatie, sluit de aanmelding 4 juni 2022.
Sprekersinformatie: Anita Veldt is Leefstyle coaching en trainer/voorheen CVA verpleegkundige.
Voor nadere informatie kunt u ons secretariaat bereiken via noordholland@hersenletsel.nl /020-4965771

Nieuwsbrief ontvangen via mail.
Meld u aan via de website www.hersenletsel.nl en dan
"Inschrijven Nieuwsbrief" U meld daar namelijk uw e-mail
adres en wat u zelf wenst te ontvangen via e-mail.
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Vrijwilligerscoördinator
Hersenletsel.nl regio Noord-Holland
Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel ( NAH) en hun
naasten en richt zich op de levenslange gevolgen ervan. Zij staat voor het bevorderen
van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan
zowel mogelijkheden als beperkingen van iemand met hersenletsel. De pijlers van de
vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.
Functieprofiel Vrijwilligerscoördinator
- Ervaringsdeskundige, mantelzorger en/ of professional (al dan niet in opleiding)binnen
de doelgroep Hersenletsel en de naast betrokkenen.
- Woonachtig in Noord-Holland
- Vaardig in het omgaan met (vraagstukken) omtrent vrijwilligers(werk)
- Uitstekend sociale en communicatieve vaardigheden
- Tijdsinvestering: 1x per 5- 6 weken bestuursvergadering ca. 2,5 uur
Verdere tijdsbesteding in te vullen naar eigen inzicht, houd hierbij rekening met
1 dagdeel per week
Verantwoordelijk voor:
Beleid en coördinatie betreffende vrijwilligers en het behartigen van de belangen van
vrijwilligers binnen de organisatie.
Opstellen vrijwilligersplan, houdt deze actueel en geeft hier uitvoering aan.
Effectieve werving en selectie van vrijwilligers.
Binden en boeien van vrijwilligers in Noord-Holland
Verstrekken van informatie aan (aspirant) vrijwilligers.
Jaarlijks organiseren van een vrijwilligersbijeenkomst.
Plannen en mee-organiseren van activiteiten te verrichten door opgeleide ambassadeurs.
Wat bieden wij?
De mogelijkheid iets voor de doelgroep NAH te betekenen.
Interessant vrijwilligerswerk in een maatschappelijk relevante organisatie,die volop in
ontwikkeling is. Je helpt mee, door ondersteuning en werving van vrijwilligers, om
activiteiten te laten bestaan en verder te ontwikkelen voor de doelgroep.
Collegiale betrokken en enthousiaste medebestuursleden. Reiskostenvergoeding.
Belangstelling in de functie?
Ben je enthousiast en word jij ons nieuwe bestuurslid vrijwilligerscoördinator?
Stuur dán je motivatie en cv aan Angela van der Marck (secretaris),
noordholland@hersenletsel.nl.
We hopen je snel te ontmoeten!

LOTGENOTENBIJEENKOMSTEN en ACTIVITEITEN
Voor de actuele juiste informatie over lotgenotenbijeenkomsten
en activiteiten kunt u onze regio website
Agenda raadplegen;
https://www.hersenletsel.nl/noord-holland
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Lintjes regen.
Op dinsdag 26 april 2022 is ons lid Gerard Keijser
gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Wij kennen Gerard als bestuurslid in
voorheen vereniging CVA Samen Verder
regio - bestuur Noord-Holland.
Gerard blijft nog steeds actief als vrijwilliger naast
mantelzorger zijn van zijn echtgenote.

Kandidaat-ambassadeurs Noord-Holland
Op 29 april 2022 is de landelijke training voor onze 10 kandidaat-ambassadeurs in regio
Noord-Holland gestart. De trainers Ad van Dongen en Mia Verschaeve zijn bereid om
deze training in hun collegae provincie te verzorgen. .
In het komende najaar gaan wij allen nader kennismaken met de nu nog
kandidaat-ambassadeurs.
Wij wensen hen allen heel veel succes en TOI TOI TOI.

Word jij ons nieuwe regio-bestuurslid?
Het regiobestuur is op zoek naar enthousiaste
mensen die ons als bestuurslid willen versterken
met diverse taken waaronder
Coordinator vrijwilligerswerk.
Ben je woonachtig in Noord-Holland en zoek je
interessant vrijwilligerswerk?
Wij zoeken jou!
Neem dan contact op met ons secretariaat via mail noordholland@hersenletsel.nl
Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten én te bespreken wat wij voor
elkaar kunnen betekenen.

Bewegen is belangrijk
iedere dag 30 minuten.
Blijf het proberen en houd het in eigen vermogen eenvoudig

Colofon
Deze Nieuwsbrief is te vinden op https://www.hersenletsel.nl/noord-holland
Ontvangt u geen Hersenletsel Magazine? Hebben wij geen goed e-mail adres van u?
Hebt u op- of aanmerkingen ? Meld dit aan ons regio secretariaat
noordholland@hersenletsel.nl
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