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bankrekeningnummer:
IBAN NL18 TRIO 0391 1925 66

Vacature Acquisiteur – zie www.spui93.nl – svp delen

Bericht van het bestuur
Beste leden, Het was prettig om op de ALV zowel oude als nieuwe gezichten te
zien. Het was een bijzondere bijeenkomst, wat later in het jaar dan we
oorspronkelijk van plan waren. Tegelijk was het ook mogelijk om het live maar
toch coronaproof in onze vergaderruimte te doen, en dat was heel waardevol.
Wat ons opviel:
de aanwezige leden adviseerden om niet bang te zijn commerciëler op te
treden. Zowel in het beprijzen van de ondersteuning als in onze presentatie
naar buiten toe. We gaan dat ter harte nemen.
De leden gaven daarmee wat inhoud aan het verzoek van de kascontrolecommissie, die overigens decharge verleende voor het beheer over boekjaar
2019. Ze concludeerde dat de administratie op orde is en er verzorgd uitziet.
(terzijde: SPUI93 kan ook de administratie voor jouw organisatie doen! )
We gaan door met
de ontwikkeling van een succesvolle non-profit organisatie, die zowel voor als
mét haar lidorganisaties werkt. En met hen en andere partners in stad en land
projecten opzet ten behoeve van het vrijwilligerswerk/de vrijwilligers.
Kom ons opzoeken met ideeën, invallen en plannen want …...
Samen maken we er een succes van!
Onze vereniging
Samenwerkingsverband Sociaal
Kultureel Werk (het SSKW),
bestaat in juli 2020
eenenveertig jaar!
Als Spui93 zit ons eerste
subsidieloze jaar erop.
Met dank aan onze leden,
samenwerkingspartners,
sponsoren en fondsen!

Bestuurswisseling
Algemeen bestuurslid Jacqueline v.d. Bergh heeft zich niet herkiesbaar gesteld
en Ismail Bozkir is afgetreden als voorzitter.
Aspirant bestuurslid Leo Damen is nu algemeen bestuurslid.
Het bestuur bestaat nu uit
 Agnes Denie, voorzitter/penningmeester
 Peter Pidoux, secretaris
 Ismail Bozkir, algemeen bestuurslid
 Neel van Meerten, algemeen bestuurslid
 Leo Damen, algemeen bestuurslid

Verhalen van Vrijwilligers
Op werkbezoek. Een van de leukste onderdelen van ons werk.
We spreken betaalde bestuurders en coördinatoren én vrijwillige bestuursleden
over het wel en wee van hun organisatie en kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
JAAP BOOT – Oranje Wit
Niet alleen lid om te consumeren,
ook je steentje bijdragen aan een
vereniging.

En we spreken de meest uiteenlopende vrijwilligers!
We leren veel van hen en genieten van hun verhalen. Waarom zijn ze vrijwilliger
geworden, waarom bij déze organisatie, wat doen ze precies en wat krijgen ze
ervoor terug? Uiteraard geen geld, maar wat dan wel? En waar hebben zíj
behoefte aan?

Het verhaal van Jaap en Sebastiaan lees je op onze website
www.spuiweg93.nl/verhalen/

SEBASTIAAN VUGTS – GSC/ODS
Juist die combinatie van voetballen en je inzetten voor de club.

Vertel jouw verhaal!
Sommige organisaties willen graag een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief.
Daar zijn we heel benieuwd naar. Stuur foto’s en je verhaal naar anja@spui93.nl

Vacature bij Pride Dordrecht staat hier: https://drechtmatcht.nl/
SERVICE
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

Verlenging VrijwilligersPas en daarna
Goodwill alom. De meeste vrijwilligersorganisaties hebben de Pas voor hun
vrijwilligers met een half jaar verlengd. En de meeste winkels gaan door met
het geven van korting. En dat is goed nieuws!
Daarna
Een vraag die vaak gesteld werd: waarom maar een half jaar? Stoppen jullie
volgend jaar met de Pas? Neen, juist niet!
We zijn druk bezig een superleuk idee te realiseren, waarin de VrijwilligersPas
een grote rol speelt. Eind januari volgend jaar presenteren we dit nieuwe
project.
Minder winkels en culturele organisaties
Het was te verwachten. Ook onder onze aanbieders van korting voor
PasHouders heeft Corona toegeslagen. Er zijn een aantal bedrijven failliet
gegaan. Anderen hebben het moeilijk en doen tijdelijk of helemaal niet meer
mee. Organisaties als FC Dordrecht, De Willem en Theater Cascade kijken
volgend jaar serieus of ze weer mee kunnen doen, want ze willen dat wel!
Al met al houden we circa 120 aanbieders over, dus nog keus genoeg voor de
pashouders.
Koop lokaal
Om deze aanbieders een steuntje in de rug te bieden gaan we de actie Koop
lokaal starten. Daarmee willen we de aanbieders extra aandacht geven op onze
social media. Niet alleen de aanbieders die nú korting geven aan pashouders,
maar ook de aanbieders die dat vorig jaar deden maar nu niet meer kunnen.
Zie je de oproep op je facebook, instagram of twitter? Deel of like deze dan!
Alvast bedankt.
Zie ook
www.spuiweg93.nl/vrijwilligerspas/koop-lokaal-bij-supporters-vrijwilligerspas/

Hoe vier je Burendag voor de deur?
Op 26 september is het weer zover. Gezellig! Maar hoe hou je het veilig?
Op www.burendag.nl/faq vind je tips over mogelijke activiteiten en hoe je die zo
veilig mogelijk kunt organiseren volgens de regels van het RIVM.
Financiële bijdrage – deadline 16 augustus
Van 1 juli tot en met 16 augustus is het mogelijk een aanvraag in te dienen.
Hiervoor geldt wel op = op! Staat op bovengenoemde website.

Zomer in de wijk
Er zijn veel activiteiten georganiseerd in de wijken. Misschien leuk voor je
vrijwilligers, -activiteiten en/of voor jou en je kidz
https://centrumdordrecht.nl/zomerindewijk

Kalender 2021 - Maak ‘m NU
Promotie, Kerstattentie en Werving
Schiet nu even in de actie-mode, 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.
Vertel in 13 foto’s het verhaal van jouw organisatie. En maak potentiële
vrijwilligers, donateurs en anderen enthousiast voor jouw club.
Naast de ophangkalender kun je ook kiezen voor een staande bureaukalender.
Kijk op de website wat de mogelijkheden zijn.

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 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.

