
 

Na de positieve ervaring van dit najaar hebben we in het voorjaar 2021 3 cyclussen van 6 dagdelen 

online trainingen georganiseerd. Afhankelijk van de trainer zijn deze via Zoom of Teams te volgen. 

Uiteraard ontvangt u daarvoor tijdig de uitnodiging en eventuele opdrachten ter voorbereiding. 

U kunt kiezen voor de volgende blokken: 

datum training   trainer tijdstip 

13-jan Liberalisme I   Reinout Woittiez 19,00-21,00 

20-jan Liberalisme II   Reinout Woittiez 19,00-21,00 

27-jan Presentatie   Kevin Hauser 19,00-21,00 

3-feb Debat   Kevin Hauser 19,00-21,00 

10-feb Gem. fin I   Robert van den Berg 19,00-21,00 

24-feb Gem fin II   Robert van den Berg 19,00-21,00 

     

     
datum training   trainer tijdstip 

17  mrt Liberalisme I   Reinout Woittiez 19,00-21,00 

24-mrt Liberalisme II   Reinout Woittiez 19,00-21,00 

31-mrt Presentatie   Kevin Hauser 19,00-21,00 

7-apr Debat   Kevin Hauser 19,00-21,00 

14-apr Gem. fin I   Robert van den Berg 19,00-21,00 

21-apr Gem fin II   Robert van den Berg 19,00-21,00 

     
datum training   trainer tijdstip 

6-feb Liberalisme I   Ruben Brekelmans 10,00-12,30 

20-feb Liberalisme II   Laurens Heijnen 10,00-12,30 

6-mrt Presentatie   Kevin Hauser 10,00-12,30 

20-mrt Debat   Kevin Hauser 10,00-12,30 

27-mrt Financiën I en II     Robert van den Berg 10,00-15,30 

 

De trainingen zijn als pakket te volgen voor een bedrag van € 90. Inschrijven voor een losse training is 

helaas niet mogelijk. 

U kunt zich inschrijven via volgende link: 

https://forms.gle/Vw5iAkHNLPgvpSxD9 

U ontvangt tijdig een factuur en na betaling van de factuur is uw inschrijving definitief. 

Mochten er nog vragen zijn, Neem gerust contact op. 

Met vriendelijke groet, 

Diana Kors 

E-mail: opl-vvddekempen@gmail.com 

Tel: 0630736648 



 

 

Inhoud van de training: 

LIBERALISME: EEN INTRODUCTIE Voor wie De training is bedoeld voor ieder lid van de VVD, met of 

zonder politieke aspiraties. Inhoud In de training ‘Liberalisme: een introductie’ ligt het accent op 

kennismaking met de partij(organisatie) en het verkennen van de liberale waarden. Zo ontstaat een 

goed beeld van de partij en haar beginselen en kunt u het liberalisme beter uitdragen.  

LIBERALISME: DE PRAKTIJK Voor wie De training is bedoeld voor iedereen die actief is voor de VVD 

of de ambitie heeft om actief te worden. De training sluit aan op de training ‘Liberalisme: een 

introductie.’ Inhoud In de training ‘Liberalisme: de praktijk’ leert u hoe u de liberale uitgangspunten 

kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Op welke manier spreekt u de kiezer aan met een liberaal 

verhaal? 

PRESENTATIE I: EEN INTRODUCTIE Voor wie De training is bedoeld voor leden die nog weinig 

ervaring hebben met presenteren. Inhoud In de training ‘Presentatie: Een introductie’ staat het 

overbrengen van een boodschap centraal. De basisvaardigheden van presenteren komen aan bod 

zoals inhoud, de structuur van een presentatie en persoonlijke presentatie. 

 

DEBAT I: EEN INTRODUCTIE Voor wie De training is bedoeld voor iedereen die wil leren debatteren. 

Inhoud In de training ‘Debat: Een introductie’ komen de basisvaardigheden van debatteren aan bod. 

Hoe overtuigt u de beslisser en neemt u het publiek mee in het verhaal? 

GEMEENTEFINANCIËN: EEN KENNISMAKING Voor wie De training is bedoeld voor raadsleden die 

geïnteresseerd zijn in gemeentefinanciën. Inhoud In deze training krijgt u meer inzicht in de 

inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) van gemeenten.  

GEMEENTEFINANCIËN: DE FINANCIËLE CYCLUS Voor wie De training is bedoeld voor leden die de 

training ‘Gemeentefinanciën: een kennismaking’ al hebben gevolgd. Inhoud Deze training is een 

verdieping met betrekking tot gemeentefinanciën. U krijgt meer inzicht in de financiële cyclus, de 

begroting en het verslag van de gemeente. 


