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Bericht van het bestuur
In de vorige ledenvergadering vroeg
een aantal leden of ze wat vaker geïnformeerd en betrokken kunnen worden. Dat doen we natuurlijk graag:
we werken voor én met onze leden!
We hebben op de ledenavond een
aantal vragen doorgesproken over de
financiën van SPUI93.

We zijn erg blij met de input van de mensen die

Prijzen drukkerij

Per 9 maart 2020 zijn de prijzen van de
drukkerij aangepast. Wanneer je de
actuele prijzen wilt weten, vraag dan een
offerte aan bij contact@spui93.nl
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Verbouwing nieuwe vergaderzaal
Nu we de bovenverdieping verkocht
hebben, is een van de eerste prioriteiten zorgen dat er een nieuwe vergaderzaal komt zodat jullie voor bijeenkomsten en trainingen weer bij ons
terecht kunnen.
De vergaderzaal komt pal onder het
glazen dak. Er is een zonwering geplaatst en een nieuwe keuken tegen
de achterwand. Nu nog het prikbord

met de oude keuken daarachter slopen. En daarna de paal in het midden
van de ronde tafel. Deze jarenlange
doorn in het oog wordt eindelijk verwijderd. Hier moet een nieuwe draagconstructie komen, een heikel karwei.
Voor de veiligheid zijn we daarom
op dinsdag 14 en woensdag 15 april
gesloten. Dus na het paasweekend.

Bezoek van collega uit Hamburg!
Dhr. Markus SaathoffReents van de Kreisvolkshochschule Norden, een
erkende instelling voor
volwasseneneducatie in
het noorden van Duitsland, bezocht eind februari SPUI93.
Markus werkt daar als
projectleider en wilde
meer weten over hoe het
vrijwilligerswerk in Nederland in elkaar zit en hoe
educatie daarin een rol

speelt, bijvoobeeld door training van
de vrijwilligers
Hij was onder de indruk wat we allemaal doen voor onze leden, de vrijwilligers en de vacaturebank. De mogelijkheden die wij onze leden kunnen
bieden zoals de drukkerij, kantoorruimtes, financiën en hulp bij het zoeken naar vrijwilligers dat hebben zij
allemaal niet. Een klein onderdeel van
hun ‘Volkshogeschool’ is ook het vrijwilligerswerk.
Na de zomer beginnen ze ook met een
vacaturebank en een app waar vrijwilligers werk kunnen zoeken.

Meedoen maakt gelukkig, SPUI93 maakt het mogelijk
Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht, 078 6137029, contact@spui93.nl, www.spui93.nl

800 jaar Dordt
Zoals veel andere Dordtenaren hebben ook wij een project aangevraagd
rondom de feestelijkheden van 800 jaar Dordt.
In samenwerking met onder andere Ton Delemarre, Ton van der Kolk, De Merwekrabbers,
Stichting Philadelphia, de Dordtse Poorten,
Helma Hartman en Pauline ‘t Jong, de Goue
Galen, stadsomroepster Darja de Caluwé,
Volksdansvereniging Machar, kunsthistoricus
Annenies Keur, Dochters van Dordrecht, Nobels Brood en Reedijk wonen, willen we een
optocht door de Dordtse binnenstad organiseren tijdens Dordt Monumenteel. Een optocht in het teken van 800 jaar
Dordt, genaamd de Ommegang, die jong, oud, culturen en achtergronden
verbindt. Voorafgaand aan de optocht zijn er o.a. educatieve workshops om
kleding te maken of kunnen mensen met kledingpatronen zelf thuis aan de
slag.
We hopen op een positieve reactie op onze aanvraag zodat we met ons idee
aan de slag kunnen.

NLdoet, doe je mee?

Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen
uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Doe je mee?

Anjeractie 100% voor de verenigingen
De Anjeractie is de jaarlijkse collecte
van het Cultuurfonds: verenigingen
en stichtingen collecteren met de collectebus op straat. De actie vindt dit
jaar plaats van 24 t/m 30 mei.
Omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar 80 jaar bestaat mogen
collecterende verenigingen dit jaar de
opbrengst voor 100% zelf houden.
Collecteren met een collectebus kan

huis-aan-huis, maar ook op straat of
plein. Leden van culturele verenigingen of stichtingen kunnen zich inzetten als collectant.
Doe mee!
Heeft jouw club geld nodig voor kostuums, uniformen, instrumenten, jubilea, gereedschappen of iets anders?
Doe dan mee en neem voor vrijdag 20
maart contact op met SPUI93 via
contact@spui93.nl!
Wij zorgen ervoor dat de collectebussen op tijd binnen zijn en dat het gecollecteerde bedrag uiteindelijk, via de
bank, terecht komt op de rekening van
de vereniging of stichting.

Drecht matcht is speciaal ontwikkeld
voor vrijwillige inzet. Bij deze tool
staat niet de vacature, maar de mens
en/of de organisatie centraal. Betere
matches, op maat en bijvoorbeeld
ook voor projecten of losse klussen
zijn het resultaat.
Nieuw: de vrijwilligerspoule. Wil je je
talent eenmalig inzetten? Geef je op!
Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.drechtmatcht.nl

5 trends
NLvoorelkaar onderzoekt samen met
de Erasmus Universiteit jaarlijks de
nieuwste trends op het gebied van
vrijwillige inzet, zelfredzaamheid en
eenzaamheid.
Een big data analyse over meer dan
200.000 platformactiviteiten en een
grootschalig vrijwilligersonderzoek leverden samengevat de vijf volgende
grote trends voor 2020 op.
1. Transitie naar flexibele én duurzame
vrijwilligersenergie
2. Eenzaamheid groeit, maar de ‘omdenk’ potentie ook
3. Meer animo voor vrijwilligerswerk in
2020!
4. De zelfredzaamheid groeit en levert
win-win op
5. Inspelen op behoeften vrijwilligers.
Meer lezen:
www.spui93.nl/vrijwiliggersaanzet.
Hier kun je ook het volledige rapport
downloaden.

