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Slachtoffer wil hulp na een ingrijpende gebeurtenis 
 
Als vrijwilliger bij de algemene dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland ga je op bezoek bij mensen die iets 
ingrijpends hebben meegemaakt. Mensen hebben behoefte aan een luisterend oor. Ze willen graag vertellen wat 
de woninginbraak, overval of verkeersongeval met hen gedaan heeft. Samen met het slachtoffer bekijk je wat er 
nu nodig is om bijvoorbeeld met de emoties op te gaan. Zo vinden het slachtoffers het fijn om te weten wat hen 
te wachten staat bij bijvoorbeeld het doen van aangifte. Ook help je met het invullen van formulieren. Als 
slachtoffers veel complexe (juridische) problemen hebben dan verwijs je door naar collegae van de juridische 
ondersteuning of naar een andere instantie. 
Profiel: Goed kunnen luisteren, open leerhouding, gericht op samenwerken, minimaal 8 uur per week beschikbaar. 
Wat hebben we te bieden: een betrokken en plezierig team van vrijwilligers en betaalde medewerkers die elkaar 
versterken. Aangestuurd door een teamleider en meerdaagse professionele instroomtraining en ervaring, kennis 
en kunde kunnen inzetten 
 
Help jij slachtoffers binnenkort ook verder? 
Meld je dan nu aan op www.slachtofferhulp.nl/vrijwilligerswerk 
 

 
 

 
“OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN VROUWENGILDE TEGELEN 
 
Het Katholiek VrouwenGilde Tegelen is een ontmoetingsplaats van en voor alle  
vrouwen. Het KVG Tegelen biedt inspirerende en uitdagende programma’s  
(lezingen/workshops en activiteiten).  KVG Tegelen staat open voor de wereld  
om haar heen, dichtbij en veraf, en zet zich hiervoor in.  
De positie van de vrouw heeft haar speciale aandacht. 
  
Binnen het huidige bestuur treden in de komende jaren 2020/2021 een aantal leden af.  
Om ons te ondersteunen in de organisatie en te zorgen voor continuïteit van de vereniging,  
zijn wij dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Wilt u zich inzetten voor ons Vrouwengilde, vindt  u het belangrijk dat onze activiteiten naar de   
toekomst toe ook gewaarborgd blijven, en vindt  u het gezellig om deel uit te maken van het  bestuur,  
dan  horen wij dit graag. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een oriënterend gesprek: 
·        Voorzitter Henriette Hanraets, tel. 077-3870486; e-mail: henrietteroijackers@gmail.com 
·        Secretariaat: Ria Vossen, tel. 06-13391793; e-mail: secretariaat@kvgtegelen.nl” 
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Het bestuur van S.O.B. is op zoek naar een enthousiast bestuurslid voor de portefeuille Public Relations (PR) 
 
Van de kandidaat wordt o.a. verwacht dat hij/zij: 
1x per maand de vergadering van het Algemeen Bestuur bijwoont 
De kopij verzamelt voor de maandelijkse nieuwsbrief en deze in overleg met de secretaris mede samenstelt 
1x per jaar de kopij verzamelt voor de bewaargids, het informatieboekje dat elk jaar één keer wordt uitgegeven 
Advertenties werft voor de bewaargids 
De bewaargids i.o.m. lay-outer samenstelt en vorm geeft. 
Bijdragen levert aan de voorbereidingen voor de verzending van nieuwsbrief en bewaargids. 
 
Informatie over deze bestuursvacature van S.O.B. kunt u krijgen bij de voorzitter Funs Uiting.  
Hij is bereiktbaar via het emailadres voorzitter@sobvenlo.nl of telefonisch onder nummer 06 21878320 
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