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Verdiepen van talent bij Behouden Vaart 
‘De meeste mensen die bij botenproject Behouden Vaart een kijkje komen 
nemen worden enthousiast van wat ze zien.’, aldus Rudy-Jan. Zo ook uw 
verslaggever. Oude bootjes in en buiten een loods langs de Linge en daar 
tussendoor mensen die aan het klussen zijn. Maar wat  
is het verhaal achter Behouden Vaart? 

  
Cursus Financieel inzicht penningmeesters op dinsdag 16 juni en 7 juli 
Financiële verantwoording, de staat van baten en lasten, de statuten, de rol 
van penningmeester binnen het bestuur, de kascommissie, betalings-
bevoegdheden. Dit zijn zomaar een aantal onderwerpen waar iedere 
penningmeester van een vereniging, club of stichting mee te maken heeft.  
In deze cursus gaat André Rozendaal van Accountantskantoor Visser & Visser 
op een praktische wijze in op deze en andere onderwerpen. Uiteraard is de 
cursusruimte zo ingericht dat er 1,5 meter afstand in acht is genomen. 
Interesse? Er zijn nog een enkele plaatsen beschikbaar.   
Meer info Aanmelden mogelijk tot en met 15 juni 

 

Uitnodiging voorstelling Op het leven geschreven 
Theater Peeriscoop en gemeente Gorinchem nodigen u uit voor de 
theatervoorstelling Op het leven geschreven. Een verhaal over liefde, 
herinneringen en dementie. 
De voorstelling vindt plaats op donderdag 18 juni en begint om 20.30 uur. 
Gratis online thuis vanaf uw bank via livestreaming te volgen.    
 Aanmelden voorstelling mogelijk tot en met 15 juni 

 
 

 
 

Vrijwilligerswerk in de 1,5 meter samenleving 
Is vrijwilligerswerk in uw organisatie weer in aangepaste vorm mogelijk? NOV 
heeft een handreiking opgesteld voor het opstellen van richtlijnen voor 
vrijwilligersorganisaties. Bekijk deze handreiking en gebruik ze bij het 
opstellen van protocollen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. 

Vrijwilligerssteunpunt Gorinchem, Stadhuisplein 1, Gorinchem 

☎ 14 0183, di | wo | do, www.vrijwilligersgorinchem.nl, vrijwilligers@gorinchem.nl 
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