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Maak jij van Deventer een Wereldstad? 
 

 
✓ Heb jij een internationale kijk op de wereld? 

✓ Zit organiseren je in het bloed? 

✓ Hou je van een leuke, maar pittige uitdaging? 

✓ Kun je zelfstandig aan de slag? 
 
 

Dan is Deventer Wereldstad 

op zoek naar jou! 
Wij zoeken een: 

 
 

Organisator (???) Deventer Wereldstad 2018 
 
 

Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen 

lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de 

wereld. Die contacten leveren samenwerking en verbindingen op die van groot belang zijn voor de 

welvaart en het welzijn van de stad. De betrokkenheid van alle Deventenaren (van Nederlandse én 

van buitenlandse afkomst) met de rest van de wereld maken Deventer tot wat ze is: een stad waar 

je graag wilt wonen en werken, een stad om trots op te zijn. 
 

 

Er zijn heel veel Deventer vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

actief in alle delen van de wereld. 

Deventer Wereldstad wil deze organisaties een platform bieden, via deze website, via Social Media, 

maar ook door het organiseren van evenementen. Door dat te doen onder de naam Deventer 

Wereldstad wordt de boodschap van de afzonderlijke organisaties versterkt. 

Ook de Stichting Deventer Wereldstad zelf werkt uitsluitend met vrijwilligers, waarbij er wel 

samenwerkingsverbanden zijn met professionele organisaties. 
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Internationaal, bruisend feest 

Elke twee jaar organiseert Deventer Wereldstad een internationaal, bruisend feest met veel publiek 

prachtige internationale kleding, kunst, cultuur, een veiling, debat en muziek. 

Voor de organisatie van de komende editie (zondag 4 november 2018) zijn we op zoek naar 

bevlogen, enthousiaste mensen die een deel van het programma willen organiseren. 
 

 

Wie zoeken wij? 

De eerste bijzondere voorwaarde voor dit onderdeel is: een goed idee! Heb je een leuk idee om een 

onderdeel van het programma van het evenement te vullen? Voor een modeshow, een 

fototentoonstelling, een toneelstuk, een workshop? Kortom een onderdeel dat past bij het 

internationale, bruisende karakter van Deventer Wereldstad? Dan ben jij degene die we zoeken! 

Deventer Wereldstad is op zoek naar mensen die - in een duo – zich bezig gaan houden met de 

organisatie van een programmaonderdeel van het evenement in de Deventer Schouwburg. 

Het evenement bestaat uit verschillende onderdelen, zoals de Wereldmarkt, Muziek, Debat en 

Discussies, activiteiten voor kinderen en … het onderdeel dat jij bedenkt en organiseert! 

Je krijgt een grote vrijheid van handelen, maar vanzelfsprekend zijn de kaders bepaald door het 

bestuur van Deventer Wereldstad. Een van de kaders is dat er wordt gewerkt met weinig financiële 

middelen! 

Organisatietalent, een zekere mate van stressbestendigheid, een internationale kijk op de wereld en 

het vermogen om zelfstandig aan te slag te gaan zijn voorwaarden om deze leuke, uitdagende klus 

met ons aan te gaan! 

In november 2018 organiseert Deventer Wereldstad voor de vijfde keer het evenement. Er is dus 

beslist sprake van enige ervaring, die graag met je wordt gedeeld. 
 

 
Werktijden 

Je werktijden zijn in principe zelf in te delen, in overleg met je duo-partner. Met een uur of tien in de 

maand kom je de eerste tijd een heel eind. Naarmate het evenement dichterbij komt, zal het wat 

meer tijd gaan kosten, zeker in de maanden september/oktober/november 2018. 
 

 

Onkostenvergoeding 

Deventer Wereldstad werkt met een klein (subsidie)budget. Over een vergoeding van eventuele 

onkosten moet van te voren worden overlegd. 
 

 

Interesse? 

Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Karin Rutgers. 

Tel: 06 13 90 27 85 

E-mail: karin@deventerwereldstad.nl 

mailto:info@deventerwereldstad.nl
http://www.deventerwereldstad.nl/

