Malburgs’ Activiteiten Overzicht
Vanaf april 2019 is er voor de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje een activiteitenoverzicht zichtbaar via www.malburgen.nl en www.inmalburgen.nl. Deze twee websites
worden samen wekelijks vele duizenden keren bekeken.
Doel van het activiteitenoverzicht is om een zo’n compleet mogelijk overzicht te geven van
activiteiten op het gebied van: Bewonersorganisaties, Bewegen & Sport, Jeugd &
Jongerenactiviteiten, Sociaal & Ontmoeten, Welzijn & Ondersteuning, Educatie & Scholing en
Kunst & Cultuur.

Activiteiten toevoegen & voorwaarden
Voorlopig is het nog niet mogelijk dat u zelf een activiteit toe kan toevoegen. Dat doen wij
kosteloos voor u. Wilt u als organisatie uw activiteiten toegevoegd hebben aan het Malburgs’
Activiteiten Overzicht kan u dit doorgeven via activiteiten@inmalburgen.nl. Er zijn wel een
aantal voorwaarden verbonden dat de activiteit kan worden toegevoegd, deze staan hieronder
aangegeven:
•

De activiteit moet plaatsvinden in Malburgen, Immerloo of Het Duifje

•

De activiteit kan worden geplaatst onder één of meerdere van de volgende categorieën:
Bewonersorganisaties, Bewegen & Sport Jeugd & Jongeren, Sociaal & Ontmoeten,
Welzijn & Ondersteuning, Educatie & Scholing of Kunst & Cultuur

Voorwaarden van aanlevering
U stuurt de informatie over uw activiteit naar activiteiten@inmalburgen.nl
U geeft in uw informatie de volgende punten aan:
- Uw naam of die van de organisatie
- Titel activiteit, en korte omschrijving (maximaal 200 woorden.)
- Datum, tijd en duur van de activiteit
- Of het gaat om een eenmalig of terugkerend (binnen het kalenderjaar) activiteit
- Bij een terugkerende activiteit geeft u aan of het om dagelijks, wekelijks,
maandelijks etc. activiteit gaat. Als het onregelmatig is geeft u de specifieke data en
tijden aan.
- De locatie(s) waar de activiteit plaatsvindt
- Of er kosten zijn verbonden aan de activiteit (denk ook aan korting Gelrepas) en of
deze openbaar toegankelijk is of niet
- Of deelnemers (voor een bepaalde datum) voor de activiteit moeten aanmelden
- Contactgegevens organisatie/organisator: mail of telefoon, eventueel website en
social media links
- Optioneel een afbeelding activiteit en/of logo van uw organisatie

