Gezocht:
Filosofisch Debatcafé De Verdieping

Vrijwillige duizendpoot
ter versterking van ons Team

De Verdieping in Assen is een(vrijwilligers) initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier.
Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. De Verdieping is sinds najaar 2011 actief en wil mensen met elkaar in gesprek brengen.
Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken. Jaarlijks organiseren we acht debatavonden, op een
maandagavond, van 19.30-22:00 uur. Met een prikkelende inleiding van een expert, ongeveer een uur. Vervolgens discussie (ca 20 minuten) in
kleine groepen of 1:1, aan de hand van drie stellingen. Aansluitend een uur plenair, in discussie met de inleider. De Verdieping vindt plaats in
Podium Zuidhaege in Assen en trekt doorgaans 40-65 deelnemers. Daarnaast bieden we cursussen Verdieping-in-de-Huiskamer©, voor kleinere
groepen. En Cyclussen Socratische Gesprekken. Meer info: www.deverdieping-assen.nl

Het Team
Een team van vijf enthousiaste vrijwilligers doet het (voorbereidende) werk voor de maandelijkse debatavonden, de
cursussen Filosofie-in-de-Huiskamer© en de Cyclussen Socratische Gesprekken.
Eind dit jaar gaat één van de vijf ons verlaten. We zijn dan ook op zoek naar versterking van ons team met 1-2 personen, bij
voorkeur met een vrouw en een man.
Wat doet het Team?
Het doel is om alle genoemde activiteiten gestroomlijnd te laten verlopen en ook vooruit de blikken op hoe we willen doorontwikkelen in 2019 en daarna. Daartoe overleggen we zo’n 5 – 6 keer per jaar, van 19:00 - 22:00 uur, regelmatig met een hapje
eten vooraf bij één van ons thuis.
Werkzaamheden van het Team
Voor de debatavonden gaat het om: het werven van inleiders, de PR & Communicatie, verwerken van
deelnemersaanmeldingen, de contacten met Podium Zuidhaege en de organisatie op de avond zelf, waar we van 18:3022:30 druk mee zijn.
Voor de cursussen Filosofie en de Cyclussen Socratische Gesprekken gaat het om: afstemmen met de docent, werving van
nieuwe deelnemers via mailings, verwerken van de inschrijvingen, mailings naar de uiteindelijke deelnemers, sturen van
lesmateriaal, contacten met Podium Zuidhaege en het faciliteren van de bijeenkomsten zelf: aanwezig van 19:00-22:30 uur.
Daarnaast beheren we de website: iedere week even een check en invoeren van nieuwe content. Eind dit jaar gaan we een
nieuwe website realiseren. Daarnaast willen we een Facebook-account gaan aanmaken en beheren.
Daarnaast is er het beheer van de Financiën: beheer van Kas en Bank, maken van Begroting en Financiële Afrekening,
verwerken van bankoverschrijvingen van cursusbijdragen.
Tenslotte nemen we actief deel aan MetaForum Assen, een samenwerkingsverband van zes vrijwilligersorganisaties op het
terrein van cultuur en debat in Assen. Zo zijn wij dit jaar de trekker van de novemberlezing.
Wat vragen wij?
> je hebt affiniteit met de wereld van cultuur & debat
> je bent sterk op de inhoud (HBO/universitair opgeleid)
> je bent daarnaast ook handig in aanpakken: in de praktijk van de debatavonden en het organiseren van cursussen.
> je hebt tijd en ruimte om 5-6 x per jaar het teamoverleg bij te wonen en tussendoor actief aan onderling mailverkeer deel te nemen
> je vindt het leuk om samen te werken in teamverband
> je bent in staat om minimaal 5 van de 8 debatavonden bij te wonen
> je bent in staat om een paar deelklussen op te pakken
> je bent handig met Word, Outlook en evt. Excell
Voor welke deelklussen zoeken wij versterking?
> mede-organiseren van de maandelijkse debatavonden
> mede-werven van inleiders
> mede-organiseren van de cursussen en daarnaast: deelnemen aan en/of achterwacht zijn voor de cursusavonden.
Meer specifieke klussen:
> verwerken van inschrijvingen van de debatavonden & cursussen. (Beheer van Excell)
> mede-beheer van Website en Facebook
> maken van flyers in Word
Note: Ook al kun je - naast deelname aan teamoverleg en debatavonden- maar 1 of 2 deelklussen of onderdelen oppakken, dat is
al heel welkom. Een nieuw teamlid mag, maar hoeft niet persé in de volle breedte klussen op te pakken.
Wat bieden wij?
We bieden een vrijwilligersbaan in een enthousiast team, dat met passie activiteiten neerzet op het terrein van debat en
filosofische cursussen.
Meer informatie
Karina de Haan (trekker/coördinator): M 06 57 88 81 88
Ger Meijer (teamlid):
M 06 47 69 55 02

E karinadehaan@ziggo.nl
E germeijer52@gmail.com

