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Nummer 2 maart 2017 
 
Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor onze vrijwilligers.  
 
Het Begint Met Taal 
  
Wijziging inloggegevens “Extranet” 
Het Begint met Taal is het landelijke steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen. 
Vrijwilligers van aangesloten organisaties kunnen inloggen op “Extranet”. Via de website 
hetbegintmettaal.nl/  kunnen vrijwilligers van Het Gilde gebruik maken van het Extranet.  
Het gebruikersnaam is: Gilde s-Hertogenbosch en het wachtwoord is: n#uMy*o4TvU72(g& 
 
 
Vrijwilligersacademie 073 
 
Workshopweek 
Gedurende 5 dagdelen in april vinden 40-60 workshops, lezingen etc. plaats van en voor 
mensen die zich actief inzetten in de gemeente Den Bosch en Vught.  
Aanmelden vanaf 14 maart. 
 
Doorlopend aanbod 
Naast de week in april is er het hele jaar door een aanbod van workshops, cursussen, 
lezingen, rondleidingen en andere leuke en interessante dingen zijn. 
 
 
Bij Katrien   
 
Ontmoeten bij Katrien, meet en greet Welkomplein Den Bosch 
Op woensdag en zaterdagochtend en zondagmiddag zijn de deuren Bij Katrien geopend, 
zodat statushouders en andere bewoners van Den Bosch elkaar kunnen ontmoeten. Op deze 
manier wordt er een mooie verbinding gelegd, die statushouders en medestadbewoners de 
mogelijkheid biedt om elkaar te leren kennen en te integreren. 

Data/Tijd: Iedere woensdag en zaterdagochtend van 10:00-14:00 
Iedere zondagmiddag van 13:00-17:00 

Locatie: Bij Katrien, Triniteitstraat 19, te ’s-Hertogenbosch  

http://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/
http://www.hetbegintmettaal.nl/
http://bijkatrien.com/
http://www.hetbegintmettaal.nl/
http://www.vrijwilligersacademie073.nl/
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Zing Nederlands bij Katrien 
Kom je ook zondag 2 april vanaf 15.00 uur meezingen Bij Katrien? 
Iedereen (statushouder, asielzoeker, vluchteling en alle anderen die Nederlands willen leren 
en/of Nederlandse liedjes wil zingen is welkom! 
Toegang is gratis, aanmelden kan bij zingnederlands@bijkatrien.com 
 
Vrijwilligersverzekering 
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft voor vrijwilligers een verzekering afgesloten via VNG 
(Vereniging van Nederlandse gemeenten). De verzekeraar is Achmea/ Centraal beheer.  
Via de site van de gemeente (www.s-hertogenbosch.nl/) met als zoekwoord (rechtsboven in 
het vakje) vrijwilligersverzekering komen een aantal documenten in beeld, zoals de brochure 
en het aanmeldingsformulier bij schade.   
De werkzaamheden van alle taalcoaches vallen onder deze verzekering, ongeacht de 
woonplaats van de vrijwilliger. Het gaat erom dat de vestigingsplaats van de organisatie 
(=Gilde) binnen ’s-Hertogenbosch is.  
Verzekerd zijn onder andere: aansprakelijkheid, ongevallen, persoonlijke eigendommen, 
schade aan derden. De organisatie (= bestuur) is ook verzekerd als rechtspersoon, zoals 
bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand e.d.  
 
Versterking team Gilde 
 
Vanaf 1 april zal Lonneke van der Wouw ons team komen versterken. Lonneke zal zich 
samen met Gerda en Joke gaan bezig houden met de organisatie van onze activiteit 
“Taalmaatje”. 
 
 
Reacties graag naar : info@gildedenbosch.nl ; ter attentie van Marieke Abels 

mailto:zingnederlands@bijkatrien.com
http://www.s-hertogenbosch.nl/
mailto:info@gildedenbosch.nl

