Mei 2020

NIEUWSBRIEF
Voor leden en belangstellenden

IN DEZE EDITIE

Bericht van het bestuur
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In deze spannende tijden zijn we vooral benieuwd naar
hoe het met jullie gaat. Met jou, je vrijwilligers, eventuele
medewerkers. We hopen dat iedereen nog gezond is!

Telefonische enquête
Drukwerk en kopiëren
Je organisatie en corona
Vrijwilligers en corona
E-learning
Drechtmatcht/coronahulp
Donaties Welkom

Contact
ma t/m vr 08:30-17:00
contact@spui93.nl

Bezoek / op afspraak
Spuiweg 93, Dordrecht
ma t/m do 09:00-12:00
078-6137029

Helpdesk Drechtmatcht /
Coronahulp
06 41 10 70 86

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

En hoe gaat het met je organisatie/initiatief? Ligt het werk
stil of is er bij jullie juist veel te doen? En hoe lukt het met
1,5 meter afstand houden?
Telefonische enquête
Meer vragen dan antwoorden. Daarom
starten we een telefonische enquête
onder een deel van de leden.
Zo krijgen we een goed beeld van waar
jullie tegenaan lopen en wat we voor jullie
kunnen betekenen.
Bij SPUI93 zijn we nog gezond en werken we thuis. Ook de
drukkerij gaat door. We zijn ’s morgens op afspraak open en
telefonisch bereikbaar.
En ondertussen gaat de verbouwing gestaag voort. In de
volgende Nieuwsbrief meer hierover..
De helpdesk van Drechtmatcht wordt meer dan ooit gebeld
vanwege de Coronahulp-lijn. En verder zijn we actief op
facebook en twitter. Op aandringen van de laatste
ledenbijeenkomst, hebben we de prijzen verhoogd voor
lidmaatschap en drukkerij.
Drukwerk en kopiëren
We hebben met alle vaste ‘drukwerk-klanten’ contact
opgenomen en besproken hoe de nieuwe prijzen voor hun
reguliere drukwerk uitpakken. Want voor leden gelden
speciale tarieven! Dat geldt ook voor de prijzen van de
zelfservice kopiëren. Deze diensten zijn ook beschikbaar voor
niet-leden, maar zij betalen meer.

Vrijwilligers en corona – tips
We hebben tips verzameld voor vrijwilligers die thuis zitten en
toch iets nuttigs willen doen voor anderen en/of voor zichzelf.
Zie www spui93.nl onder het kopje NIEUWS, bij TIPS.

Je organisatie en corona - financiën
Langzamerhand gaan we weer uit de lockdown. De ene sector wat sneller dan de andere.
Zeker is dat ook jullie te maken krijgen met verlies van omzet en/of niet kunnen voldoen aan de
subsidieverplichtingen die pré-corona zijn afgesproken. We volgen de initiatieven van overheid
en gemeente op de voet en plaatsen deze op de website.
Overzicht van een aantal regelingen
Wil je weten welke maatregelen van toepassing zijn op jouw organisatie? Of wil je vooral praktische
informatie of hulp bij het invullen van de benodigde formulieren, neem dan gerust contact op met
onze financieel medewerkster yvette@spui93.nl. Zij helpt je graag verder.
Kleinecoronahulp - initiatieven
Wil je met een stichting / vereniging of een groepje van minimaal 3 bewoners iets doen voor dak- en
thuislozen, de voedselvoorziening of tegen eenzaamheid? Dan kun je bij de site kleinecoronahulp.nl
een bijdrage vragen voor je initiatief.
Aanpassen aan de nieuwe tijd
 Videobellen en online vergaderen: tools.
 Mag je ledenvergadering digitaal plaatsvinden?
 Wat kan de rol van een instelling zijn bij het boodschappen doen voor kwetsbare mensen
Zomaar wat zaken waar je vragen over kunt hebben. Je vindt informatie hierover in de rechterkolom
van www spui93.nl

Drechtmatcht/coronahulp
In samenwerking met de Verenigde Senioren Partij Dordrecht zijn
we gestart met het initiatief www Drechtmatcht.nl/coronahulp.
We hebben al veel aanmeldingen van vrijwilligers die zich tijdelijk
willen inzetten. Bijvoorbeeld om een luisterend oor te bieden
(telefonisch), boodschappen te doen, oppassen (ook voor
mensen in de vitale beroepen of thuiswerkers) en hand- en
spandiensten te verrichten. Alles op gepaste afstand natuurlijk.

Vraag
Ken jij mensen die hulp kunnen
gebruiken? Zou je hen willen
informeren over dit initiatief?
Bij voorbaat bedankt!

Medewerkers van SPUI93 nemen contact met hen op om een
veilige en passende match te waarborgen. We krijgen leuke
reacties. Bijvoorbeeld van een cliënte van Internos Thuiszorg,
wiens vrijwillige boodschappenhulp zelfs toiletpapier voor haar
bemachtigde. Of de cliënt van Yulius die blij is dat hij zaterdag
weer gebeld wordt.

E-learning
Voor bestuursleden en andere vrijwilligers bieden wij meer gratis
trainingen op afstand aan, over alle mogelijke onderwerpen. Je
vindt ze op onze website onder SPUIleert.
We vonden o.a. een korte training voor zorgverleners over het
Coronavirus. Hierin bijvoorbeeld het hoofdstukje ‘Hoe spreek ik
mijn collega’s, maar ook vrijwilligers en bezoek aan op hygiëne?
Maar ook Omgaan met agressie. Ontdek je talenten enz.

Donaties welkom
We zijn nu ANBI-gecertificeerd. Dat maakt het geven van een
donatie nog aantrekkelijker vanwege bepaalde belastingvoordelen. Zie onze website onder het kopje SPUIweet.
Wil jij ons extra steunen of ken je iemand of een organisatie die
dat wil doen?
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.

