Uitnodiging Gilde jaardag en Gilde jaarbijeenkomst
op donderdag 19 september 2019
in het Stadhuis van Purmerend, Purmersteenweg 42, 1441 DM te Purmerend

Gilde Purmerend bestaat in 2019 25 jaar en organiseert daarom samen met Gilde Nederland de
landelijke Gildejaardag. Wij nodigen jullie hierbij van harte uit voor deze feestelijke dag.
(zie ook de vooraankondiging in Gilde Magazine nr. 3 van juli j.l.)
De Gildejaardag van 19 september 2019 te Purmerend staat in het teken van
vrijwilligersmanagement. Gedurende de dag zal mevrouw Marjolein van Weegen, expert in
verenigingsondersteuning, ons meenemen langs allerlei onderwerpen die betrekking hebben op
vrijwilligersmanagement. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. fondsenwerving,
marktverkenning, werving van vrijwilligers etc.
We beginnen deze Gildejaardag met de landelijke Gilde jaarbijeenkomst. In deze bijeenkomst
informeert het bestuur van Gilde Nederland jullie over de activiteiten in 2018 en 2019 en blikt graag
met jullie vooruit. Jullie inbreng als lokale bestuurder en/of coördinator is hierbij zeer welkom.

Het programma van deze Gilde Jaardag ziet er als volgt uit:
09:30 tot 10.00 uur inloop deelnemers jaarbijeenkomst
10:00 tot 11:00 uur jaarbijeenkomst
10:30 tot 11:00 uur inloop overige deelnemers
11:00 tot 11:15 uur welkom door Gilde Purmerend en Gilde Nederland
11:15 tot 11:30 uur toespraak door de Burgemeester van Purmerend
11:30 tot 12:30 uur Marjolein van Weegen geeft een presentatie over vrijwilligersmanagement
12:30 tot 13:30 uur lunch
13:30 tot 14.45 uur vrijwilligersmanagement in uitvoering
14.45 tot 15:00 uur afsluiting van het officiële gedeelte en wandeling naar De Markt
15:00 tot 17:00 uur informeel samenzijn en netwerken waarbij de consumpties worden aangeboden
door Gilde Purmerend

Het belooft weer een bijzondere Gilde jaardag te worden. Alle bestuursleden en coördinatoren zijn
van harte welkom waarbij het mooi zou zijn om vooral ook nieuwe bestuursleden en coördinatoren
te ontmoeten. Per Gilde geldt een maximum van 4 deelnemers.
In de bijlage van deze mail tref je het aanmeldingsformulier. Wij verzoeken jullie dit
aanmeldingsformulier uiterlijk 2 september 2019 te mailen naar info@gilde-nederland.nl.
Per deelnemer graag 1 aanmeldingsformulier. De bijdrage voor de lunch bedraagt € 10,--.

Met vriendelijke groet,
Gilde Nederland
Bas de Vree
Voorzitter

Gilde Purmerend
Ed Bierhuizen
Voorzitter

Voor alle vragen en opmerkingen:
Rob Hoekstra
06 5127 1417

Bijlagen:
- Aanmeldingsformulier
- Adresgegevens en route
- Agenda jaarbijeenkomst
- Stukken jaarbijeenkomst
o Jaarverslag 2018 (algemeen en financieel)
o Begroting 2019
o Huishoudelijk regelement
o CV kandidaat bestuurslid

