
verenigingen in

We beschikten weer over enkele interessante berichten die we maar al te graag 
met jullie willen delen. Apprëpó, wat vind jij van onze nieuwsbrief? Laat het ons 
weten via vrijetijd@hoeselt.be!

Veel leesplezier!
Hoi!

Nieuwsbrief voor en van het Hoeseltse verenigingsleven
10 juni 2022

Opleiding ‘Hoe 
maak ik een goede 
projectbegroting?’
Schrijf je in vóór 15 juni!
In december 2021 organiseerde ECRU en Erfgoed Has-
pengouw in samenwerking met Avansa Limburg de we-
binar ‘Hoe maak ik een goede projectbegroting?’.

Deze partners bundelen nu opnieuw de krachten voor 
een herneming én uitbreiding van deze opleiding. Deze 
keer ‘in real life’ in het gebouw van Avansa in Hasselt.

De vorming vindt plaats op donderdag 16 juni, van 
19.00 tot 21.30 uur bij Avansa Limburg, Cellebroeders-
straat 13-15 in Hasselt.

Wat kan je verwachten?
We presenteren een uitgebreid stappenplan voor het 
opmaken van een projectbegroting, lichten onze eigen 
subsidiekanalen toe en nemen ook uitgebreid de tijd om 
in te gaan op concrete projectbegrotingen en vragen.
Inschrijven voor deze avond kan door uiterlijk 15 juni een 
mailtje te sturen naar info@ecru.be.

Ben jij een geboren organisator? Wil 
je een verschil maken voor mensen 
met kanker? Heb je nog een lege 
agenda op 16, 17 of 18 september? 
En zin om met vrienden, familie, 
buren, collega’s … een leuke tijd te 
beleven? Dan heeft Kom op tegen 
Kanker jou nodig! 

In heel Vlaanderen zoeken ze nieu-

we vrijwilligers die met een eigen 
plantjesteam azalea’s verkopen tij-
dens het jaarlijkse Plantjesweek-
end. De opbrengst gaat naar betere 
zorg voor mensen met kanker en 
hun naasten. Je kiest zelf hoe klein 
of groot je het aanpakt en kunt bij 
elke stap rekenen op ondersteuning. 
Meld je nu aan via www.plantjes-
weekend.be.

 Plantjes zoeken vrijwilligers
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De Cultuurraad, Jeugdraad, AAS&B en dienst Vrije 
Tijd nodigen de leden van alle erkende Hoeseltse 
sportclubs, verenigingen en adviesraden uit voor 
een nieuw ‘Trefpunt’. Na enkele jaren van corona 
pikken we de draad weer op! We verwachten jullie 
op woensdag 29 juni 2022 om 19.30 uur @ GC Ter 
Kommen.

Hierbij vind je nog eens de uitnodiging. Is jouw 
sportclub, vereniging of adviesraad nog niet verte-
genwoordigd? Schrijf je nog tot 22 juni in via https://
bit.ly/3N6RRpV. 

Zien we jou  
op ons Trefpunt?

Dit jaar kunnen we ons weer volop 
verheugen op de zomer én de acti-
viteiten die er te beleven vallen. In 
Hoeselt gaan er de hele zomer eve-
nementen door. Jong, oud, muziek-
liefhebbers of sportfanaten ... voor 
elk wat wils! 

Onder de noemer ‘Zomer In Hoeselt’ 
stellen we jullie graag het zomer-
programma voor. Meer info per eve-
nement kan je vinden op de website 
of Facebookpagina van de organisa-
toren.

Het gaat weer heerlijk zomeren in Hoeselt!

Vragen, suggesties, meer info,…?
Dienst vrije tijd  -  Europalaan 2-4  -  089 30 92 10  -  vrijetijd@hoeselt.be 

Jouw vereniging is lid van een Hoeseltse adviesraad (Cultuurraad, AAS&B of Jeugdraad). Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat in de lidmaatschapsaanvraag 
werd aangegeven dat je graag info ontvangt van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Je gegevens worden veilig bewaard en enkel gebruikt om informatie 
te verspreiden naar de verenigingen.
Wil je deze mails niet meer ontvangen? Dan kan je je eenvoudig uitschrijven met een reply op deze mail en als mededeling ‘uitschrijven nieuwsbrief’.

Cultuurraad, Jeugdraad, AAS&B en dienst Vrije Tijd nodigen uit!

TREFPUNT
Voor alle erkende Hoeseltse sportclubs, verenigingen en adviesraden

                             Woensdag 29 juni 2022
                             19.30 u. @ GC Ter Kommen

Programma
     Welkom door schepen Johan Schoefs
     Kort wat interessante info, zoals de 
     voorstelling van de vernieuwde vrijetijds-
     dienst, de verbouwingsplannen in Ter Kommen. 
     Ruimte voor jouw vragen en ideeën
   

     Aansluitend feestelijke receptie
     met live muziek, hapjes en drankjes.

 
Opgelet!
Inschrijven is noodzakelijk! 
Max. 4 personen per club of vereniging

Inschrijven: uiterlijk tegen woensdag 22 juni 
via https://bit.ly/3N6RRpV. Bij 'Naam' vul je de 
naam van je club/vereniging in.

 Schrijf je in!

https://bit.ly/3N6RRpV.
https://bit.ly/3N6RRpV.
https://www.hoeselt.be/nl/ontspannen/zomer-in-hoeselt-2022
https://www.hoeselt.be/nl/ontspannen/zomer-in-hoeselt-2022

