Talentenbank Ontmoetingskerk
Op het onderstaande inschrijfformulier kun je aangeven
1.
2.
3.
4.
5.
6.

welk talent (vaardigheid, kennis, enthousiasme) je in zou willen zetten.
Wat voor soort activiteit je graag doet
met welke mensen je graag zou willen werken
of je structureel, incidenteel of projectmatig actief wilt zijn.
Op welke tijdstippen je mogelijkheden hebt om iets te doen
Hoe we je kunnen bereiken

Wat betekent inschrijven in de talentenbank?
Je geeft aan dat je gevraagd kunt worden voor bepaalde klussen.
Andere ingeschrevene in de talentenbank kunnen je hiervoor benaderen. Je kunt altijd op het
moment zelf beslissen of je zin en tijd hebt.
De gegevens worden beheerd door het secretariaat van de Ontmoetingskerk en zijn ook uitsluitend
via het secretariaat toegankelijk.
Wie structureel iets wil doen, mag ook van onze kant wat verwachten: begeleiding, trainingen en/of
getuigschrift/ referenties

Inschrijfformulier talentenbank
1. Waar ben je goed in, wat vind je leuk?
Geef aan welk talent of talenten je beschikbaar zou willen stellen.

……………………….

2.Type activiteit
Omcirkel je voorkeur. Je mag bij elke vraag meerdere antwoorden omcirkelen.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Vertellen/praten/discussiëren
samen iets doen bijv …………………………………..
Muziek maken (zang of instrumentaal)
Organiseren
Mee nadenken over beleid van de kerk
Mensen luisterend oor bieden
Administratief bezig zijn
Een groep begeleiden
Meehelpen in kerkdiensten
…………………………………..

3. Met welke mensen werk je het liefst?
a. qua leeftijd
peuters en kleuters (0-6 jaar)
kinderen (7-12 jaar)
jongeren (13-21 jaar)
volwassenen 21+
ouderen 65+
b. kerkgangers
c. wijkbewoners
d. zieken
e. rouwenden
f. mensen in armoede
g. vluchtelingen
h. mensen in isolement /eenzame mensen
i. collega vrijwilligers

4. Op welke manier wil je je inzetten
a. Structureel (één schooljaar 2021-2022)
b. incidenteel
c. project

5. Hoeveel tijd en wanneer ben je beschikbaar?
Ongeveer …. uur per week op de volgende tijdstippen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ochtend
middag
avond
weekend
door de week
wisselende diensten

6. Je kunt me zo bereiken:
Naam

…………………………………………………………

Emailadres ……………………………………………………………
Telefoonnummer …………………………………………………………….

Dank voor het invullen, we nemen zsm contact met je op!

