TBL Werkgroepen
Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme
een warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende activiteiten in
Nederlands Limburg een entree bieden tot de boeddhistische levensbeschouwing en in het bijzonder
tot het instituut Yeunten Ling, België.

TBL is altijd op zoek naar vrijwilligers!
Wil je in een van de werkgroepen deelnemen? Stuur dan een mail naar
vrijwilligers@tibetaans-boeddhisme.eu en schrijf je op de website in voor onze nieuwsbrief
voor vrijwilligers.

TBL Werkgroepen
Doordat met de overgang naar een stichting, het functioneren van TBL voortaan in zeer sterk
mate gaat afhangen van de inzet van de diverse werkgroepen, is het momenteel nog
onduidelijk hoe een en ander zich gaat ontplooien. Er is getracht een zo volledig mogelijk
protocol op te stellen, maar de praktijk kan uitwijzen dat hierin veranderingen aangebracht
zullen moeten worden. Ook kan blijken dat de oorspronkelijke 4 werkgroepen uitbreiding
behoeven.

Werkgroep evenementen
De werkgroep evenementen organiseert de evenementen en festivals van TBL
Tot de taken van de werkgroep evenementen behoort:
 Formuleren en plannen van onderwerpen voor de diverse evenementen, lezingen en
festivals
 Data en aanvangstijden voor alle TBL activiteiten inplannen
 Organisatie van ruimtes en benodigde BHVers voor ingeplande activiteiten
 Opstellen van de inhoud nieuwsbrief voor ingeschreven geïnteresseerden en
doorgeven aan bestuur ter redactie
 Samenwerkingsverbanden binnen Maastricht onderhouden
 Ontwikkelen van een visie voor mogelijke activiteiten op langere termijn
Afspraken voor het optimaal functioneren van de werkgroep:
 Gemaakte afspraken in de vergaderingen kort schriftelijk vastleggen en doorgeven
aan bestuur
 Vooraf budget afstemmen met penningmeester
Altijd rekeningen- en betalingsgegevens overleggen
 Planning activiteiten transparant en up to date communiceren met overige
werkgroepen (via vrijwilligersforum) en bestuur TBL (via mail)
 Werkgroepen PR en internet met informatie en materialen voorzien
 Communicatie primair via info@tibetaans-boeddhisme.eu
Verantwoordelijk voor deze werkgroep:
 Ellen in afstemming met het bestuur
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Werkgroep vrijwilligers
De werkgroep vrijwilligers zorgt voor de gemeenschap en gecoördineerde inzet van
vrijwilligers
Tot de taken van deze werkgroep vrijwilligers behoort:
 Organisatie van formele en informele TBL vrijwilligersbijeenkomsten
 Organisatie carpooling jaarlijkse vrijwilligersdag te Yeunten Ling
 Inroosteren van vrijwilligers tijdens activiteiten, rekening houdend met de
aangegeven voorkeuren, interesses en talenten
 Moderatie forum voor vrijwilligers en inhoud nieuwsbrief voor vrijwilligers
Afspraken voor het optimaal functioneren van de werkgroep:
 Gemaakte afspraken in de vergaderingen kort schriftelijk vastleggen en doorgeven
aan bestuur
 Planning van activiteiten up to date en transparant communiceren via
vrijwilligersforum, vrijwilligersnieuwsbrief en via mail naar bestuur
 Communicatie primair via vrijwilligers@tibetaans-boeddhisme.eu
Verantwoordelijk voor deze werkgroep:
 nog nader te bepalen

Werkgroep PR
De werkgroep PR zorgt voor de bekendheid geven aan TBL en alle TBL activiteiten
Tot de taken van werkgroep PR behoort:
 Positief en consistent image van de Stichting TBL en TBL activiteiten naar buiten
dragen
 Persberichten opstellen en versturen
 Perscontacten opbouwen en onderhouden
 Verzorgen van design en print van flyers, posters etc.
 Nagaan hoe tegen minimale kosten zoveel mogelijk mensen in de regio worden
bereikt
Afspraken voor optimale werkzaamheid van de werkgroep:
 Vooraf budget afstemmen met penningmeester.
Altijd rekeningen- en betalingsgegevens overleggen
 Planning persactiviteiten transparant en up to date communiceren met bestuur TBL
(via mail)
 Gemaakte afspraken in de vergaderingen kort schriftelijk vastleggen en doorgeven
aan bestuur
 Werkgroepen evenementen en internet met informatie en materialen voorzien
 Communicatie primair via pers@tibetaans-boeddhisme.eu
Verantwoordelijk voor deze werkgroep:
nog nader te bepalen
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Werkgroep internet
De werkgroep internet zorgt voor ontwikkeling en onderhoud van alle intermedia
Tot de taken van werkgroep internet behoort:
 Website beheer en ontwikkeling
 Sociale media beheer en ontwikkeling
 Forum beheer en ontwikkeling
 Versturen nieuwsbrieven
 Nagaan in hoeverre intermedia ingezet/uitgebreid kan worden ter ondersteuning tot
bekendheid geven aan TBL
Afspraken voor optimale werkzaamheid van de werkgroep:
 Gemaakte afspraken in de vergaderingen kort schriftelijk vastleggen en doorgeven
aan bestuur
 Vooraf budget afstemmen met penningmeester
Altijd rekeningen en betalingsgegevens overleggen
 Planning activiteiten transparant en up to date communiceren met bestuur TBL (via
mail)
 Communicatie primair via webmaster@tibetaans-boeddhisme.eu
Verantwoordelijk voor deze werkgroep:
 Christine in afstemming met het bestuur
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