
De lezingen van Famtofam  
 
De stichting Famtofam verzorgt voor verenigingen, stichtingen, kerkgenootschappen, 

ouderenbijeenkomsten enz. lezingen over (het werk van) Famtofam. Zij maakt daarbij gebruik 

van moderne hulpmiddelen waardoor zij (de boodschap van) Famtofam bij een breder publiek 

bekend wil maken. 

Een lezing bestaat uit een sheetpresentatie van ongeveer 2 x 30 minuten 

en wordt verzorgd door de heren Voolstra (Voorzitter Famtofam) en 

Hoekstra (bestuurslid Communicatie & PR). In de presentatie wordt 

ingegaan op het werkgebied van Famtofam, het ontstaan van Famtofam 

en het werk zelf: het ondersteunen van kansarme kinderen. Ook wordt 

aandacht besteed aan de financiële structuur en de controles die zijn ingesteld om ervoor te 

zorgen dat alles op de juiste plaats terechtkomt.  

De lezing wordt altijd opgeluisterd door de F2F Kadosjop. Voor de 

lezing wordt de F2F Kadosjop ingericht in de vergaderzaal. Ook 

worden brochures op de tafels gelegd om mee te nemen. 

Aanwezigen worden uitgenodigd om de kadootjes te kopen. Ook 

wordt er in de pauze een verloting gehouden. Alles ten bate van 

Famtofam.  

Famtofam beschikt zelf over alle attributen: projectiescherm, laptop en 

beamer. Wanneer deze niet voorhanden zijn in de locatie waar de 

presentatie wordt gegeven brengt Famtofam deze attributen zelf mee. 

Ook wordt een banner opgesteld. De F2F Kadosjop heeft ± 6 tafels nodig 

om alles netjes te kunnen uitstallen. Dat alles betekent wel dat we graag 

om 17.00 uur toegang willen hebben tot de vergaderruimte om alles 

netjes (en op tijd) op te kunnen stellen, ervan uitgaande dat de lezing 

om ± 19.30 uur begint.  

Voor lezingen wordt geen vergoeding gevraagd (ook niet voor te maken 

onkosten). Een vrije gift voor het werk van Famtofam is vanzelfsprekend 

van harte welkom. Ook gaan we er vanuit dat de organisatoren de F2F 

Kadosjop én de verloting vooraf onder de aandacht brengen van de 

deelnemers zodat zij persoonlijk het werk van Famtofam tijdens de 

lezing kunnen steunen. 

Hebt u vragen of wilt een lezing plannen? Neem dan contact op met ons bestuurslid PR & 

Communicatie Dhr. Elle Hoekstra. Hij is bereikbaar op 06 11 34 77 52. Ook kunt u hem 

natuurlijk een e-mail sturen: communicatie@famtofam.nl  
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