
Talenten in de groep 

 

In bijna alle groepen die deelnamen aan Femma Wereldvrouwen Deelt zetten leden en vrijwilligers 

hun eigen talenten graag in voor hun groep. 

Welke talenten worden zoal ingezet in de groep en welke (soort) activiteiten worden wel eens 

begeleid door vrijwilligers of leden van de groep? 

▪ Organiseren (vergaderingen, activiteiten, workshops, quiz organiseren) 

▪ Administratie (cijfers, webwijzer, computer, …) 

▪ Warm onthaal 

▪ Communicatie: uitnodigingen, Facebook, nieuwe vrouwen aanspreken, mensen verbinden, 

foto’s nemen, enthousiasmeren, ... 

▪ Bedenken, uitzoeken en voorbereiden activiteiten 

▪ Workshops geven:  

o Crea: juwelen maken (door dochter van bestuurslid), toilettas, kerstkaartjes, haken, 

naaisalon, breien, kalligrafie, feestelijk inpakken, diamant painting, macramé, 

aquarellen, tunisch haken, hobby club, vriendinnencafé, handwerken, ceramiek, 

hoeden maken, elfjes maken,  

o Bloemschikken en kamerplanten verzorgen 

o Koken, kookclub en thema-koken, bakken, High thea 

o Bewegen: gidsen, wandelen, fietsen, turnen, dansen, tai chi, line dance, foto 

zoektocht, BBB 

o Werkshop elektriciteit en fysica 

o Masterclass make-up 

o Fotoshop, computerles, gsm/smartphone 

o Kleur en stijl, verzorging 

o Wijnproeverij 

▪ Logistiek: hulp bij afwas, klaarzetten zaal, versieren, boodschappen, materiaal voor 

bloemschikken halen, … 

▪ Animatie verzorgen: vb. toneel spelen, sketches, bingo, ...  

▪ Koken voor feesten  

▪ Reizen organiseren 

▪ Avond gezelschapsspellen 

Enkele mooie ervaringen:  

▪ Fotoshop: een lid had lessen fotoshop gevolgd en wou dit doorgeven aan de andere leden. 

Zo heeft ze een eigen cursus gemaakt met alleen maar relevante zaken die belangrijk zijn om 

te weten (basis). Ze heeft 10 lessen gegeven en ze nog een 2de keer aangeboden. Nu maakt 

zij altijd onze flyer/uitnodiging met haar talent! 

▪ Roewandees gezin (onze buren) zijn met 3 volwassenen komen dansen op ons 

nieuwjaarsfeest. Hartverwarmend mooi en ze hebben ons dan ook nog enkele pasjes 

aangeleerd.  

▪ Een oud lid is getrouwd met een Italiaanse man.  We hebben op Valentijn een kookles 

georganiseerd met 4 gangen, typisch Italiaans. Heel leuk! 



▪ Soms krijgen we spontaan een aanbod zoals van iemand die een opleiding had gevolgd over 

‘de betekenis van kindertekeningen’. Ze stelde voor om dit te komen voorstellen aan de 

ouders en grootouders. Als we zo’n aanbod krijgen, spelen we daarop in.  

▪ Workshops vanuit gepassioneerde vrijwilligers spreken aan; bovendien trekt dit nieuwe 

deelnemers aan uit hun eigen netwerk. 

▪ Moeder/dochteractiviteit (kleur en stijl, verzorging) 

▪ Kindernamiddag waarbij de mama’s en oma’s een half uur voor ze de kinderen ophalen al 

een tas koffie/thee mogen komen drinken en een leuke babbel hebben, en Femma WV leren 

kennen 

▪ Griezeltochten uitwerken a.d.h.v. QR-codes; attentie bij deelname 

▪ Prikkelavond met leden 

Wat kan helpen als vrijwilligers en leden hun talenten inzetten in de groep? 

▪ Hulp van andere leden/vrijwilligers bij voorbereidend werk en opruimwerk  

▪ Bevraging doen aan alle leden en vrijwilligers: wie kan bij welke activiteit helpen? 

▪ Hulp van derden: bijv. bij een verkeersquiz ==> licht opsteken bij rijschool  

▪ Tips en afspraken bij vergoeding en regeling (cfr. Vrijwilligersvergoeding) 

▪ Plannen met leden is interessant 

▪ Hulplijn voor de vrijwilligers die zelf een workshop zullen geven – hulp na het volgen van de 

Academie 


