
UITNODIGING 
Webinar 
‘Samen gaan we de uitdaging aan’
Maandag 26 april, 20.00 - 21.30 uur 

Hoe kun je deelnemen?
Via de link van de knop ‘Deelnemen’ kun je op 26 april het webinar bekijken. Je meldt je 
eenvoudig aan met je naam. Je hebt een laptop of tablet nodig om het webinar te bekij-
ken. Je kunt tijdens het webinar online vragen stellen. 

Heb je een vraag?
Vragen kun je mailen naar coronafonds@sudwestfryslan.nl

We zien je graag op 26 april.

Hartelijke groet,
Mirjam Bakker en Bauke Dam 

Beste meneer/mevrouw,

Graag nodigen wij je uit voor het webinar over het corona compensatiefonds voor maat-
schappelijke organisaties in Súdwest-Fryslân. Een online bijeenkomst speciaal voor orga-
nisaties en verenigingen. 

We hechten veel waarde aan organisaties die de gezondheid van onze inwoners willen 
verbeteren, zoals sportverenigingen, culturele instellingen en dorpshuizen, wijkgebouwen 
en MFC’s. Daarom kunnen maatschappelijke organisaties die het moeilijk hebben door 
corona, gebruik maken van het gemeentelijke coronacompensatiefonds. 

Verbinding, vernieuwing en veerkracht
Maar, alleen hiermee zijn we er nog niet. Corona zorgt voor uitdagingen, maar ook voor 
ontwikkeling. Hoe hou je bijvoorbeeld contact met je leden, in een tijd waarin we elkaar 
nauwelijks kunnen ontmoeten? 

Tijdens het webinar is er daarom ook een panelgesprek met de wethouders Mirjam  
Bakker en Bauke Dam, Eddy Lania van Doarpswurk en Wiebren Buma van Cultuurplein. 
Ze gaan met elkaar in gesprek over hoe je je organisatie draaiende kunt houden in  
coronatijd. Je kunt zelf als deelnemer ook vragen stellen via de chat.

Wanneer?
Datum: maandag 26 april 2021
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Plaats: thuis, achter je computer of iPad 

Deelnemen

Programma
• Welkom door Marijke Roskam
• Wethouder Mirjam Bakker vertelt over het coronacompensatiefonds 
• Interview adviseur Doarpswurk over verbinding met je achterban in Coronatijd
• Panelgesprek met vragen uit ‘de zaal’ 
• Afsluiting
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