Er is dit najaar genoeg 'samen te doen'
Van workshops die je bijspijkeren, inspirerende ontmoetingen met andere initiatieven, feestelijke uitreikingen, bijzondere
seminars of mooie gesprekken: je kunt nu het hele jaar door genieten van alles wat het festival te bieden heeft. Vooral het
najaar kent een drukke agenda met allemaal interessante bijeenkomsten voor burgerinitiatieven. We hebben de
leukste dingen voor je op een rijtje gezet.
MAEX Impuls zorgzame gemeenschappen
Tussen november 2021 en maart 2022 is er € 187.500,- aan subsidie beschikbaar voor burgercollectieven die een
waardevolle bijdrage leveren aan welzijn, inclusie, zorg en/of (samen)wonen in een dorp, buurt of
wijk. Bewonerscollectieven die graag een aanvraag willen doen, kunnen ter voorbereiding een digitale bijeenkomst
bijwonen op donderdag 21 oktober van 15.00 tot 16.00 uur. Hierin lichten MAEX en Nederland Zorgt Voor Elkaar de
aanvraagprocedure toe en is er volop ruimte om vragen te stellen. Lees verder >
Workshops voor actieve bewoners van buurten en wijken: oktober en november
Heb je een leuk idee voor jouw buurt en heb je daar (meer) geld en mensen voor nodig? Of ben je nieuwsgierig naar welke
verschil jouw initiatief maakt voor buurtbewoners? Dan is een van de gratis workshops van VSBfonds misschien iets voor
jou! Lees verder >
Kennisboostweek NOV: 1 t/m 4 november
Tijdens het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet wil NOV heel graag zo veel mogelijk kennis met elkaar opdoen over hoe je
nieuwe gezichten kunt bereiken. In de Kennisboostweek in november kun je zowel kennis als ervaringen opdoen en delen
waarbij 8 doelgroepen centraal staan. Lees verder >
Schrijf je in voor NLdoet: vanaf 8 november
Vrijwilligerswerk is van groot belang voor onze samenleving. Het is het kloppend hart van vele sociale initiatieven. En voor
heel veel mensen een geweldige ervaring. Omdat ze merken dat ze een positief verschil maken. Kortom: vrijwilligerswerk

dóet ertoe. Daarom organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet. De grootste
vrijwilligersactie van Nederland. Met dit jaar als motto: NLdoetertoe. Lees verder >
De Ella Vogelaar Academie: najaar 2021
De Ella Vogelaar Academie is er voor alle mensen die iets willen betekenen voor hun eigen omgeving en/of willen bijdragen
aan nieuwe samenlevingsprincipes: bewoners, bewonersinitiatieven, coaches, bestuurders, politici, ambtenaren, docenten,
wetenschappers en andere geïnteresseerden. Je kunt dit najaar meedoen aan tal van interessante webinars en online
masterclasses over lokale gemeenschappen. Lees verder >
Online workshop week KNHM: 13 t/m 16 december
In december ben je weer welkom bij de KNHM foundation online workshopweek! Wil jij je kennis bijspijkeren over het
maken van een plan van aanpak, pitchen of wil je tips over het maken van filmpjes of flyers? Geef je dan op voor een online
workshop. Lees verder >
Pitchen voor Impact: november t/m maart 2022
Tijdens het gratis trainingstraject Pitchen voor Impact werk je intensief aan je business case rondom vastgoed. Of je nu een
pand gaat kopen of huren voor lange termijn, het is belangrijk om je goed voor te bereiden. In vijf workshopdagen versterk
je jouw impact, scherp je je business case aan en neem je de organisatie en bedrijfsplan onder de loep. Lees verder >
Doe mee met Kern met Pit vóór 1 november!
Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan:
van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar
verbetert of een impuls geeft. Krijg je nu ook zin om aan de slag te gaan? Schrijf je dan snel in! Dit kan nog tot en met 1
november. Lees verder >
Ken jij het Postcode Loterij Buurtfonds al?
Veel bewoners hebben ideeën over hoe zij hun buurt nog mooier en leefbaarder kunnen maken. Denk aan nieuwe
speeltoestellen voor de kinderen, meer groen in de buurt of activiteiten voor oudere buurtbewoners. Dit zijn allemaal
buurtprojecten die een buurt nog fijner kunnen maken. Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten
financieel te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden. Lees verder >
Alles over samenwerken in magazine Werkplaats
Het is ontzettend jammer dat we door de coronamaatregelen ook dit jaar het festival nog niet echt samen kunnen vieren.
Daarom laten de kernpartners van het festival in het magazine Werkplaats graag het belang én de impact van
samenwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau zien. Hoe pak je dat nou goed aan? Wat zijn de valkuilen, waar
moet je op letten? Lees verder >
Vertel het door!
Gun je andere mensen ook deze leuke tips? Of denk je dat het festival voor hen interessant is? Stuur deze nieuwsbrief dan
zeker door of vertel dat ze zich via de website kunnen abonneren op de nieuwsbrief!
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