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Fotografie voor vrijwilligersorganisaties 
 

 

 
 

Mooi beeldmateriaal is steeds belangrijker voor het presenteren van uw vereniging of van 
een activiteit. Hoe zorgt u ervoor dat uw foto’s er goed uitzien? In mei start een training 
van drie dinsdagavonden voor vrijwilligers die aan de kwaliteit van hun PR willen werken.  
 

De cursus heeft een praktische insteek in combinatie met opdrachten voor de volgende sessie 
en wordt aan vrijwilligersorganisaties gratis aangeboden. Het is wel de bedoeling dat 
deelnemers alle drie de avonden aanwezig zijn. 
 

Dag en tijd: de dinsdagavonden 9 en 23 mei en 6 juni. 
Locatie: Dorpshuis De Rozenhoek Ravenswaaij  
Tijd: Van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop 19.30 uur 
Docent: Egid Pinckaers 
Meenemen: usb-stick of tablet of laptop 
Aanmelden vóór 27 april  bij Welzijn Rivierstroom 0344-602337 of 
VrijwilligersBuren@welzijnrivierstroom.nl 
Meer informatie www.welzijnrivierstroom.nl 

 

 

Gezocht: vrijwilligerswerk voor migranten 
 
 

 
 

In vrijwel alle dorpen in de gemeente Buren wonen ‘statushouders’, vluchtelingen die een 
verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij leren de taal, zoeken contact met Nederlanders 
én willen graag de handen uit de mouwen steken.  
 

http://www.welzijnrivierstroom.nl/workshop/fotografie-voor-vrijwilligersorganisaties/


Van deze nieuwe inwoners krijgen we veelvuldig het verzoek om hen te helpen bij het vinden 
van vrijwilligerswerk. We merken dat de motivatie groot is. Logisch ook, omdat door mee te doen 
met activiteiten in het dorp en te praten met Nederlanders zij de taal sneller leren en beter 
geïntegreerd raken. 
 

Daarom hebben wij aan u het verzoek of u wilt nadenken over mogelijkheden voor deze 
nieuwkomers in uw organisatie of op een andere plek. U kunt vrijwilligersklussen aan ons 
doorgeven via het formulier Vacature aanmelden. Bent u wel bereid, maar vindt u het lastig iets 
te bedenken, neem dan contact op met het Vrijwilligerssteunpunt.  

 

 

Mag je vrijwilligers  
om hun BSN of identiteitsbewijs vragen? 

 
 

 
Mag je als organisatie het Burger Service Nummer van vrijwilligers vragen en noteren? 
En  hoe zit het met een kopie van het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Meestal is het 
antwoord 'nee'. Hoe zit het in elkaar? 
 

Het Burger Service Nummer (BSN) is ieders persoonlijke nummer voor contact met de overheid. 
Andere instanties mogen het BSN alleen gebruiken als dit in de wet bepaald is, en alleen voor 
het doel dat in de wet omschreven staat (voorbeelden: ziekenhuis, tandarts, belastingdienst, 
banken). 
 

Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt privacy-risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik 
van persoonsgegevens en identiteitsfraude. 
Soms is het nodig voor een organisatie om iemands identiteit vast te stellen, zoals van een 
klant. Vaak is het genoeg als mensen hun identiteitsbewijs laten zien. 
Een kopie of scan van het identiteitsbewijs maken mag alleen in uitzonderlijke gevallen. 
Bijvoorbeeld als het in de wet staat.  
Meer informatie 

 

 
 

O    Vrijwilligersorganisaties die nog geen emailadres hebben krijgen deze nieuwsbrief   
      per post. Bent u in een van de onderwerpen geïnteresseerd, maar hebt u geen  
      internet, bel dan even naar Vrijwilligerssteunpunt Buren 0344-602337 
O   Hebt u vragen, opmerkingen, wensen of klachten? Neem contact op! 
O   Aan- of afmelden voor de Nieuwsbrief  
 

Vrijwilligerssteunpunt Buren 
  

Claire en Marry 
Claire: 06-12532320 
Marry: 06-19808137 
Welzijn Rivierstroom: 0344-602337 
vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl  
www.welzijnrivierstroom.nl 
www.facebook.com/clairevaessenwelzijnrivierstroom 
www.twitter.com/VrijwilligBuren 
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