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Bericht van het bestuur
We mogen méér, maar nog niet alles. En dat roept vragen op.
Als bestuur zijn we ook verantwoordelijk voor de veiligheid van
medewerkers, vrijwilligers, bezoekers. Je wilt het zo goed
mogelijk doen. De puntjes op de i zetten.
De meeste sectoren mogen onder voorwaarden weer open.
Zij hebben de RIVM-regels zo goed mogelijk vertaald naar hún
situatie. Ben je er nog mee bezig, dan kunnen onderstaande
richtlijnen helpen.
Handreiking corona-richtlijnen vrijwilligersorganisaties
Movisie en NOV hebben een handreiking gemaakt voor vrijwilligersorganisaties over het hanteren van Corona-richtlijnen, toegespitst
op de verschillende sectoren. Via deze link ga je direct naar de
handreiking en naar de daarbij behorende toelichting.
Ook wij zijn hiermee bezig. We kunnen corona-proof werken binnen
ons pand, zolang we niet met volle bezetting aanwezig zijn.
Ondertussen blijven we tot 31 augustus beperkt open, werken we
zoveel mogelijk thuis en zijn digitaal bereikbaar.
Nieuwsbrief – vertel jouw verhaal!
Uit onze telefonische enquête (zie verderop in deze nieuwsbrief)
blijkt dat de leden enthousiast zijn over deze nieuwsbrief en dat
sommige organisaties graag een bijdrage willen leveren. Daar zijn
we heel benieuwd naar. Je kunt foto’s en je verhaal sturen naar
anja@spui93.nl

Bezoek / op afspraak
Spuiweg 93, Dordrecht
ma t/m do 09:00-12:00
078-6137029
contact@spui93.nl

Helpdesk Drechtmatcht /
Coronahulp
06 41 10 70 86

Wil je ons steunen?
Iedere gift is welkom.
bankrekeningnummer:
IBAN NL18 TRIO 0391 1925 66

Ledenvergadering
Op 9 juli is onze jaarlijkse ledenvergadering. Aanmelden verplicht
zodat we onze nieuwe vergaderruimte corona-proof kunnen
inrichten voor het aantal deelnemers. Mail naar contact@spui93.nl.
We zoeken een andere locatie wanneer er meer aanmeldingen zijn
dan het aantal mensen dat veilig in ons pand kan verblijven.
Agenda en nadere info mailen we binnenkort naar de leden.

Vakature bestuurslid SPUI93
Een bestuurslid stelt zich niet herkiesbaar en de termijn voor de
voorzitter is verstreken. Heb jij affiniteit met en relevante ervaring
binnen het vrijwilligerswerk en een eigen netwerk? Mail ons dan via
contact@spui93.nl. We zijn benieuwd naar jouw specifieke
expertise en wat jij in deze spannende tijd voor onze vereniging wilt
betekenen.

Telefonische enquête
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben gelezen zijn we gestart
met een telefonische enquête.
Om te horen hoe het met onze leden gaat in deze tijd en of we
ergens mee kunnen helpen. Maar ook om een beeld te krijgen waar
we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Sportverenigingen
Ons eerste onderzoek heeft zich gericht op sport en beweging.
Bij alle sportverenigingen hebben de activiteiten de afgelopen
maanden stil gelegen. Uit de eerste resultaten blijkt dat hierdoor
zeker 48% inkomsten-verlies heeft en zich daar zorgen om maakt.
Het grootste deel van de ondervraagde leden blijft gelukkig positief
voor de toekomst. In deze tijd blijkt maar weer dat organisaties en
vrijwilligers creatief zijn en zeker ook veerkrachtig.
Ondertussen gaan wij door met de enquête en kan ook jouw
organisatie een telefoontje verwachten van een van onze
medewerkers.

Drechtmatcht
De laatste weken hebben we in de media veel aandacht gevraagd
voor onze bemiddelingstool Drechtmatcht en voor de collega die
voor en achter de schermen deze tool runt, Sharmila Soekhram.
Nog steeds wordt ook via Drechtmatcht #Coronahulp georganiseerd.
Mede dankzij ondersteuning van het Oranjefonds. Zie hieronder.
Sharmila Soekhram,
Adviseur Vrijwillige Inzet,
Spui93/Drechtmatcht

Artikel in B2B
Zie http://spuiweg93.nl/nieuws/

Business-to-Business
Er verschijnt een artikel over Drechtmatcht in het juni nummer
van B2B/Business to Business, dat iedere maand hoogstpersoonlijk door redactielid Tony Bruys wordt rondgebracht.
https://issuu.com/b2bkrant/docs/202006e43-b2bkrant
Stedenband Dordrecht Bamenda
Op verzoek van Nienke Blauw, coördinator van Stedenband
Dordrecht Bamenda, een van onze zeer actieve leden, heeft Sharmila
een stukje geschreven voor de Coronacolumn op hun website over
hoe zij deze crisis in Dordrecht beleeft. In deze column staan ook
interessante ‘corona-verhalen’ van mensen die in Bamenda wonen.
https://www.dordrecht-bamenda.nl/corona-column-sharmilasoekhram-uitstel-800-jaar-dordrecht-vieringen-is-jammer

Drechtmatcht#Coronahulp
krijgt € 1500,- van het Oranje Fonds
Het in maart 2020 speciaal in het leven geroepen #Coronahulp-deel
van vacaturebank+ Drechtmatcht ontving € 1500,- van het Oranje
Fonds als ondersteuning om hulpvragers en hulpgevers in
coronatijden met elkaar in contact te brengen. Vraag en aanbod
kunnen nog altijd geplaatst worden.

In samenwerking met:

Licht voor Dordt
Drechtmatcht/coronahulp heeft zich aangesloten bij het initiatief
Licht voor Dordt. Zo kunnen we samen met de meewerkende
organisaties ons steentje bijdragen aan het verlichten van de last van
iedere Dordtenaar die wordt getroffen door de gevolgen van het
coronavirus.
Persbericht op Dordrecht.net

Drukkerij – JUNI-DEAL – vraag vrijblijvend een PRIJSOPGAVE
De 10% korting deze maand geldt voor leden en voor niet-leden. Een mooie gelegenheid voor de laatsten
om eens kennis te maken met onze klantvriendelijke manier van werken. Service, advies, maatwerk.
Was je toch al van plan nieuwe brochures te laten drukken? Posters, folders, verslagen? Een kalender?
Wij drukken alles (bijna
) Kijk op http://spuiweg93.nl/services/drukkerij/ of mail naar
contact@spui93.nl en vraag een prijsopgave ovv #drukwerkjuniDEAL

Kalender 2021 - Maak ‘m NU mét korting
Promotie, Kerstattentie en Werving
Maak nu gebruik van de DRUKWERK-JUNI-DEAL dan heb je voor
volgend jaar al een eigen kalender. Dat wordt een mooie promotie
van je vereniging bij relaties en een leuke kerstattentie voor je
vrijwilligers en/of medewerkers.
Naast de ophangkalender kun je ook kiezen voor een bureaukalender. Kijk op de website wat de mogelijkheden zijn.
Vertel in 13 foto’s het verhaal van jouw organisatie. En maak
potentiële vrijwilligers, donateurs en anderen enthousiast
voor jouw club.

SERVICE

Nieuwe opmaak berichten op social media

Iedere organisatie die via
Drechtmatcht vrijwilligers zoekt,
mag 1x per maand gratis gebruik
maken van ons aanbod om de
werving en promotie van een
vacature te verzorgen op social
media.
Voor meerdere vacatures per
maand: prijs in overleg

Wanneer je ons volgt is het vast al opgevallen : we hebben een
nieuwe look!

Verbouwing
De helft van ons kantoor verhuren we per 1 september 2020. Je ziet
hieronder dat het raam in de tussenmuur precies in de stijl van de
buitenramen is gemaakt!
De vergaderzaal is bijna klaar. Onze vaste huurders kunnen weer
terecht; vraag naar de mogelijkheden bij Hacer.

Foto boven: In deze vergaderzaal
kun je met gemak 1,5 m afstand
houden 

Donaties welkom
We zijn nu ANBI-gecertificeerd. Dat maakt het geven van een donatie
nog aantrekkelijker vanwege bepaalde belasting-voordelen.
Zie onze website onder het kopje SPUIweet.
Wil jij ons steunen of ken je iemand of een organisatie die dat wil
doen? Geef het door en steun daarmee al dat vrijwilligerswerk!
Ons bankrekeningnummer is:
IBAN NL18 TRIO 0391 1925 66.

AFMELDEN
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar
contact@spui93.nl o.v.v. Naam organisatie, emailadres waarop je de nieuwsbrief ontvangt.

