Feestje? Waar is het feestje?
Stichting AlGoed gaat een knalfeest geven, een week lang!!
Weet jij hoe je een goed feest organiseert? Wil je ons helpen?
Mooi, let’s party!
Landgoed AlGoed is een unieke ontmoetingsplek in de natuur. Bij ons draait het om verbinden, inspireren
en persoonlijke groei. Samen zorgen we dat dit mooie landgoed behouden blijft en organiseren onze
vrijwilligers allerlei activiteiten op cultureel en sociaal vlak.
In september 2019 bestaat de stichting AlGoed 12,5 jaar en dit gaan we goed vieren. Een week lang! Van
21 september tot en met 28 september 2019 organiseren we de “week van de verbinding”. Een week lang
staan we stil bij verbinden, inspireren en persoonlijke groei. Met de nadruk op sociale cohesie en
duurzaamheid binnen onze maatschappij. Al onze partners dragen bij aan deze bijzondere week.
Mooi idee. Nu hebben we jouw kwaliteiten nodig om te zorgen dat het ook echt gaat gebeuren!
Organiseren en plannen draai jij je hand niet voor om en je hebt creatieve ideeën zat? Je bent
maatschappelijke betrokken? Stap je enthousiast op mensen en organisaties af om te zorgen dat zij ons
feest compleet gaan maken. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en je hebt wekelijks een aantal uren
beschikbaar? Dan worden wij heel blij van jou.
In deze rol heb je heel veel vrijheid, mogelijkheden en kansen voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het
kernteam en bestuur ondersteunt jou bij het organiseren en zorgen ook voor middelen en budget. We
zoeken meerdere organisatietalenten voor deze uitdaging, zodat je zowel samen als zelfstandig kan
werken.
Super dankbaar werk, jij bezorgt onze vrijwilligers, sponsors en vrienden een onvergetelijke week!
Kom bij ons langs!
Stichting AlGoed vind je op landgoed AlGoed in het landelijke Twekkelo, tussen Hengelo en Enschede in.
Mail of bel van te voren met Angelien Hoppen via info@landgoedalgoed.nl / 06-55773670 dan zet zij de
koffie klaar aan de burgemeester Stroinkstraat 411, Enschede.
(Vanaf Enschede via Transportcentrum richting Waarbeek)
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