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Tips om een Al Massira Training te organiseren 

Wat mooi dat je overweegt om zelf een Al Massira (hierna AM) training te organiseren. Daar 
helpen we graag aan mee.  
 
Er zijn verschillende manieren om een AM training te organiseren. Wellicht herken jij je in één 
van de onderstaande situaties: 
 

A. Ik wil deelnemen en ken tevens een aantal mensen die deel zouden willen nemen. 
Misschien heb je al binnen jouw netwerk (vrienden, kerk, organisatie, etc.) mensen die 
bezig zijn met missionair werk of een hart hebben om het evangelie te delen. Je bent 
gemotiveerd om zelf deel te nemen en/of je wilt het graag promoten binnen je 
netwerk. 

B. Ik heb een locatie ter beschikking en ben bereid om het organiseren.  
Je bent niet verplicht om deel te nemen. AM kan de training namelijk regionaal of 
landelijk promoten om aan het minimale aantal deelnemers te komen. Jouw 
aanwezigheid als organisator is echter wel van belang.  

C. Anders.  
 
 
UITLEG EN VOORWAARDEN 

 Vorm en frequentie: De training kan op locatie plaatsvinden, online of in een hybride 
vorm. Het programma omvat 12 contacturen, exclusief pauzes. Deze kunnen verspreid 
worden over twee volle dagen of over verschillende avonden. Een combinatie van 
beide is ook mogelijk. 

 
 Aantal: Om een training rendabel en effectief te maken richten we ons op minimaal 

10 en maximaal 20 deelnemers, zodat er groepsgesprekken plaats kunnen vinden en 
er ruimte is voor ieders vragen.  

 
 Locatie: de locatie kan een zaal, klaslokaal of bedrijfsruimte zijn met tafels en stoelen. 

Er is een keukentje nodig waar koffie, thee en catering verzorgd kan worden. 
Uiteraard is er een toilet en bij voorkeur is de locatie goed te bereiken met het OV en 
is er geschikte parkeergelegenheid.  

 
 Tijd: Een training overdag duurt ca. 6 uur. De organisator komt een half uur van te 

voren om de huisregels te bespreken met de AM trainer of legt de regels zelf uit aan 
de groep. De organisator is niet verplicht om deel te nemen aan de training, maar 
zijn/haar aanwezigheid bij aanvang en einde van de dag is wel van belang.  

 
 Catering: wanneer de trainingen overdag verzorgd worden, kan de organisator de 

koffie/thee en lunch klaarzetten. De kosten voor de lunch kunnen achteraf 
gedeclareerd worden bij AM. Tip! Stuur een mailtje uit of iemand vegetarisch is of 
allergieën heeft. 
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 Kosten: Bespreek minimaal een maand van te voren wat het budget is voor de huur en 
de lunch. De kosten voor de training hangen namelijk af van verschillende factoren. 
Soms wordt een locatie gratis door een kerk of bedrijf ter beschikking gesteld. Wat 
goed is om te weten, is dat onze AM trainers geen vergoedingen vragen. De kosten die 
de deelnemers betalen, worden besteed aan de trainingen én om weer andere 
mensen in het buitenland te trainen. Een deelnemer betaalt maximaal €100 per 
persoon (€150 voor echtpaar). Dit is inclusief alle materialen, waaronder een 
Leidershandleiding en natuurlijk de 13 films in ruim 30 talen!  
 

 
Zoals je ziet, is onze organisatie vrij informeel opgezet en denken we graag met je mee om 
een training effectief op te zetten. Neem gerust contact met ons op.  
 
E-mail: massira.nederland@gmail.com 
Mobiel: +31 613 372 129 (Laurens) 
 
 
Het Al Massira Team Nederland-Vlaanderen 


