REDENEN GENOEG OM DE
STAP TE ZETTEN
“met 11.11.11 vul ik mijn vrije tijd in
op een geëngageerde manier”

11.11.11 VECHT TEGEN ONRECHT, JIJ TOCH OOK?
11.11.11 IS DE KOEPEL VAN DE VLAAMSE NOORD-ZUIDBEWEGING
Omdat wereldwijde armoede meestal het gevolg is van onrechtvaardige machtsverhoudingen kiest 11.11.11 voor
een structurele aanpak.
In het Noorden staat beleidsbeïnvloeding en bewustmaking centraal.
In het Zuiden steunt 11.11.11 lokale organisaties en goed doordachte ontwikkelingsinitiatieven.

11.11.11 BRUGGE
Je kent ongetwijfeld hun jaarlijkse deur-aan-deuractie in november. Maar 11.11.11 is méér dan dit.
Tijdens hun jaarlijkse campagne zet het 11.11.11 comité Brugge tal van informerende en sensibiliserende
activiteiten op: info-avonden, debatten, petitie-acties, broodzakkenactie, 11.11.11-fuif, festivalstand…
Dit alles is enkel maar mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers in Brugge.

COME AND JOIN US
Ben je geïnteresseerd in één van de vrijwilligersvacatures? Laat het ons weten!
Via een vrijblijvend persoonlijk gesprek kunnen we jouw gewenst engagement binnen 11.11.11 bespreken.

“net het beleidswerk van 11.11.11 zet
me aan om me blijvend te engageren”
“ik ben ervan overtuigd dat
solidariteit op termijn echt iets
verbetert voor onze buren in het
Zuiden”

GEZOCHT

vrijwilliger m/v van 11 tot 111
voor 11.11.11
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“als vrijwilliger kies ik zelf aan
welke activiteiten ik meewerk”
“in onze gemeente werkt 11.11.11
heel nauw samen met andere lokale
organisaties, en dat maakt het nog
interessanter”
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ACTIEVOERDER VOOR CAMPAGNEWEEKEND
IN JOUW WIJK

WIJKVERANTWOORDELIJKE VOOR CAMPAGNEWEEKEND
Tijdens het weekend van 11 november verenigen in Brugge 300 vrijwilligers voor de geldinzamelingsactie.
Wil jij deze actie in jouw wijk organiseren? 11.11.11 Brugge zoekt nog wijkverantwoordelijken.

Tijdens het weekend van 11 november verenigen in Brugge 300 vrijwilligers voor de geldinzamelingsactie.
Ga jij mee op stap in jouw wijk?
•
•
•
•

met plezier de geldinzamelingsactie in jouw wijk organiseren
je staat achter de 11.11.11-filosofie
feeling om mensen aan te spreken
je kan vrijwilligers motiveren

11.11.11 wenskaarten, cacao, stiften, sleutelhangers... deur aan deur of op een publieke plaats verkopen.
Meer dan enkele uurtjes in het jaar vragen we niet.

•
•
•
•

je woont éénmaal per jaar de wijkvergadering bij
het verkoopsmateriaal verdelen onder de vrijwilligers in jouw wijk
je werkt aan de uitbouw van een netwerk van vrijwilligers
meer dan een paar dagen van je vrije tijd in november vragen we niet

• origineel verkoopsmateriaal
• je wordt voor deze actie ondersteund door een wijkverantwoordelijke
• een bedankingsreceptie en dankjewel namens de partners in het Zuiden

• origineel verkoopsmateriaal
• ondersteuning vanuit het 11.11.11 comité
• een bedankingsreceptie en dankjewel namens de partners in het Zuiden

• met plezier enkele straten van jouw wijk doorlopen
• je staat achter de 11.11.11-filosofie
• feeling om mensen aan te spreken

LID BIJ 11.11.11 COMITÉ BRUGGE
11.11.11 is een dynamische beweging en heeft mensen met dynamiet nodig, zoals jij!

•
•
•
•

iemand met tijd en zin om te vergaderen (8x/jaar, ‘s avonds)
iemand met goesting en organisatietalent
een slimme bedenker van publieksacties
Noord-Zuid ligt binnen je horizon

• mee beslissen wat er in Brugge als campagne-acties kan gebeuren
• organiseren van lokale activiteiten
• af en toe een handje toesteken bij de activiteiten zelf

• een toffe sfeer
• een paar vrienden bij
• voldoening en waardering

FESTIVALMEDEWERKER FEEST IN ‘T PARK

JONGERENWERKER 11.11.11 BRUGGE

Het intercultureel festival Feest in ‘t Park vindt elke laatste zaterdag van juni plaats in het Minnewaterpark van
Brugge. Feest in ‘t Park wordt georganiseerd door vrijwilligers, net als jij!

11.11.11 is een dynamische beweging en heeft mensen met dynamiet nodig, zoals jij!

•
•
•
•

iemand met creatieve ideeën
een slimme bedenker van festivalactiviteiten
Noord-Zuid ligt binnen je horizon
iemand met tijd en zin om te vergaderen (8x/jaar, ‘s avonds)

• mee beslissen wat er namens 11.11.11 op Feest in ‘t Park kan gebeuren
• je versterkt de festivalploeg door het inhoudelijk luik van Feest in ‘t Park mee vorm te geven
• een handje toesteken bij de opbouw, de dag zelf en de afbouw van het festival

• een toffe sfeer
• een paar vrienden bij
• voldoening en waardering

INTERESSE IN EEN VACATURE OF IN DE WERKING
VAN 11.11.11?
11.11.11 brugge
annick vandamme
oostmeers 105 | b-8000 brugge
t 050 44 82 44
noordzuiddienst@brugge.be
www.brugge.be/noordzuiddienst
www.11.be

•
•
•
•

Noord-Zuid ligt binnen je horizon
je bent jong of je denkt jong
je hebt voeling met de leefwereld van jongeren
iemand met goesting en organisatietalent

• samen met het 11.11.11 comité de jongerenwerking in Brugge opstarten
• een 11.11.11 jongerenfuif organiseren of een andere groovy activiteit
• eenmaal per jaar de Brugse jeugdhuizen bezoeken met het 11.11.11 aanbod

• eeuwig jong leven
• voldoening en waardering

