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UITNODIGING:  
“liefdewerk, oud papier …” 
IFnetwerk bijeenkomst over de veranderende rol & betekenis van vrijwilligers 
 

 
 
 
Beste IF leden, 
 
Graag nodigen wij je uit om donderdag 10 oktober aanstaande vanaf 16.00 uur naar ons huis in Utrecht te 
komen voor de derde IFnetwerk bijeenkomst van dit jaar.  
 
De bijeenkomst staat dit keer geheel in het teken van vrijwilligers. 
 
Alle onderzoeken wijzen uit dat de nieuwe donateur minder geld geeft en steeds meer bereid is om zijn tijd te 
investeren. Maar zijn voorwaarden veranderen. Het werk moet zinvol zijn: empowerment is het toverwoord. Hij 
wil een partner en echt samenwerken … wat vraagt dat van ons? 
 
Dit keer laten we uitsluitend de praktijk spreken en vragen we je zelf actief aan de discussie deel te nemen. 
Pauline van de Cromvoirt zal de bijeenkomst leiden. Zij organiseerde met de inzet van duizenden vrijwilligers de 
KWF SamenLoop voor Hoop en schetst hoe je succesvol vrijwilligers kunt aansturen in nieuwe tijden. 
Will van Heugten zal vertellen over de impact van vrijwilligers op je organisatie. Het Leger des Heils, waar Wil 
werkzaam is als operationeel directeur fondsenwerving & marketing, drijft op vrijwilligers. Last but not least zal 
Ouafa el Ouasghiri, bestuurder van Stichting Unite for Basic Rights aan tafel plaatsnemen. Zij weet 
internationaal grote groepen vrijwilligers te mobiliseren met verbluffend resultaat; wat is de sleutel van het 
succes? 
 
Hoe ziet het volledig programma er uit? 
16.00 – 16.15 uur  Inloop en ontvangst door Hanneke  
16.15 – 17.45 uur Aan tafel met Pauline van de Cromvoirt, Will van Heugten & Ouafa el Quasghiri 
17.45 – sluit  borrel en napraten 
 
Het programma is gratis en uitsluitend toegankelijk voor IF leden. Er kunnen dit keer maximaal vijfentwintig IF 
leden deelnemen. IF streeft daarbij naar een representatieve verdeling tussen profit en non-profit leden. 
 
Graag uiterlijk tot en met dinsdag 8 oktober aanmelden via info@instituutfondsenwerving.nl. Na aanmelding 
ontvang je per mail een bevestiging.  
 
Tot 10 oktober! 
 

 
Hanneke Lenkens 
Directeur Instituut Fondsenwerving 

 
 
 
 
 

De volgende IF netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden op 7 november a.s. en staat in het teken van sponsoring en de relatie tussen 
bedrijven en goede doelen. 
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