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Verkoop vastgoed, SPUI93 gaat huren op dezelfde locatie
Het afgelopen najaar hebben we onderzocht wat de beste manier is om
financieel gezond te blijven. Er zijn
gesprekken gevoerd met banken over
de optie om een hypotheek op het
vastgoed te nemen, en met twee geïnteresseerde partijen over de mogelijkheid van verkoop van de panden.

De bevindingen zijn gepresenteerd in
de ALV van 28 oktober. Na enig beraad
heeft de ledenvergadering ingestemd
met het voorstel het vastgoed te verkopen aan de partij die het beste bod
heeft gedaan. Inmiddels zijn met de koper de gesprekken hierover gestart Belangrijk om te vermelden is dat we een
deel van het pand terug huren onder

gunstige voorwaarden. Zo kunnen we
ons werk vanaf dezelfde locatie blijven
doen. Ook namens de medewerkers,
willen we iedereen hartelijk bedanken
voor alle steunbetuigingen, goede gesprekken en ideeën. Dat heeft ons echt
goed gedaan en levert bouwstenen op
voor de aanpassing van de organisatie
aan de nieuwe situatie

Wethouder Van der Linden bij Vrijwilligersmarkt
Jongeren maken kennis met vrijwilligerswerk
Op donderdagmiddag 14 november
openden Wethouder Rik van der Linden en de heer Peter Vrancken, voorzitter van het college van bestuur van
het Da Vinci, de Vrijwilligersmarkt
voor studenten van de opleidingen
assisterende beroepen in de kantine
van het Da Vinci College op de Karel
Lotsyweg 20 in Dordrecht.
SPUI93 start jongeren voorlichtingsproject
De Vrijwilligersmarkt is een feestelijke
afsluiting van het voorlichtingsproject
over vrijwillige inzet, dat SPUI93, platform voor vrijwillige inzet, samen met
het Da Vinci College heeft gerealiseerd.
Gedurende enkele weken zijn presentaties gegeven aan jongeren in zeven
klassen van de sector Gezondheidszorg
& Welzijn. De dames Van Meerten en
Soekhram van SPUI93 werden daarbij geassisteerd door twee jongeren.
Menno De.feo die zelf op zijn 15e al
vrijwilligerswerk deed bij Big Rivers.

Nu runt hij als zzp-er zijn bedrijf
‘123-Drive-in show’. En Jason
Blenman, die als vrijwilliger computercursussen geeft bij SPUI93
en de Bibliotheek AanZet. En hij
zwemt als vrijwilliger met statushouders bij de Dordtse Reddingsbrigade. Mooie voorbeelden van
hoe vrijwilligerswerk jongeren
op weg kan helpen of kennis kan
laten maken met nieuwe horizonten.
Vrijwilligersmarkt
Zelfs Margreet Knops, Domeinleider van de Sector Gezondheidszorg & Welzijn, die dit project
samen met SPUI93 heeft georganiseerd, is onder de indruk van
de diversiteit van de aanwezige
vrijwilligersorganisaties. Zoals St. Petje
Af, Speeltuin Victorie, Scouting Chr. De
Wett, Diaconaal Aandachtscentrum,
Cliëntenraad, Bibelot, Voetbalvereniging GSC, St. Bamenda, Dordtse Hel-

den, Dordt Pride, Crabbehoeve, St.
Peuterspeelzalen. Knops vindt het heel
bijzonder dat de vrijwilligers van deze
organisaties de tijd hebben genomen
om ‘haar’ jongeren enthousiast te maken.
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ANBI-status voor SPUI93
Sinds een maand heeft SPUI93 de ANBI-status.
Dit omdat wij mogelijk maken dat vele initiatieven slagen. Dat is een mooie mijlpaal omdat de ANBI-status meerdere voordelen biedt.
Bijvoorbeeld doordat giften van donateurs aftrekbaar zijn van de belasting. Daarnaast fungeert deze status ook als een soort keurmerk.
Het geeft aan dat je aan bepaalde criteria voldoet. Veel subsidies en fondsen stellen als eis
dat een organisatie een ANBI-status heeft.

Drecht matcht is nieuw en speciaal
ontwikkeld voor vrijwillige inzet. Het
voordeel van deze tool is dat er betere
matches gemaakt kunnen worden, op
maat en bijvoorbeeld ook voor projecten of losse klussen. Heb je je nog
niet ingeschreven, maak dan snel een
account aan op www.drechtmatcht.nl

Leuk en persoonlijk cadeau voor de kerst
Lekker bij de tijd: een tafelkalender
SPUI93 heeft een tafelkalender voor 2020 ontwikkeld. Het leuke is dat deze kalender ook in de huisstijl van iedere andere organisatie of vereniging gemaakt
kan worden. Wil je meer weten over de mogelijkheden en kosten? Neem
contact op met Rob van der Weijden via rob@spui93.nl of bel 078 613 70 29.
Voorkeur voor een hangende kalender? Ook dat is mogelijk!

Vrijwilligersprijs Dordrecht 2019, meld je aan!
Op 7 december 2019 tijdens de Dag
van de Vrijwilliger vindt de uitreiking
van de Vrijwilligersprijs 2019 in Dordrecht plaats. De Vrijwilligersprijs is bedoeld voor een instelling, organisatie
of groep die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vrijwilligerswerk. Direct na de uitreiking van
de Vrijwilligersprijs door wethouder
Peter Heijkoop is er een groot feest
voor alle Dordtse vrijwilligers.

- Het moet gaan om officieel vrijwilligerswerk binnen de gemeente Dordrecht.
- De prijs is bedoeld voor een organisatie, instelling of groep; dus niet voor
een persoon.
Daarnaast is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk inspirerend is.

De gemeente Dordrecht reikt de Vrijwilligersprijs al sinds 1995 uit. Ook dit
jaar zijn er weer drie prijzen te winnen:
een hoofdprijs van 2000 euro, voor de
tweede plaats een bedrag van 1000
euro en voor de derde plaats een bedrag van 500 euro.
Voorwaarden
De aangemelde vrijwilligersorganisaties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

De winnaars van vorig jaar

Bij het kiezen van de winnaars wordt
met name gelet op de maatschappelijke betekenis van het werk en op de
zorg die de organisatie of instelling
besteedt aan de werkomstandigheden
van de vrijwilligers. Klik hier om aan te
melden.

