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Bericht van het bestuur
Beste leden,
Veel vrijwilligersorganisaties staan voor interessante uitdagingen dit najaar.
Bijna alle organisaties kunnen weer beginnen, zij het met de nodige
aanpassingen. Ook wij beginnen aan een uitdagend najaar, nog afgezien van de
gevolgen van Corona.
SPUI93 is volop in beweging. Een kort overzicht.
1. Fokje met pensioen
Fokje Bosma, onze coördinator,
gaat eind september met
pensioen! Geen afscheidsreceptie, maar je komt deze
maatschappelijk betrokken
pensionada ongetwijfeld
regelmatig tegen bij allerlei
activiteiten in Dordrecht.
Met collega’s en bestuur nemen
we uiteraard op gepaste wijze
afscheid. We zullen haar kennis, inzicht en ervaring missen, alsook haar
rustige en milde aanwezigheid en manier van leidinggeven.
2. Nieuwe medewerkers en taakverdeling
Yvette van Lonkhuizen zal naast haar financiële taken, de coördinatie van
de dagelijkse gang van zaken van Fokje overnemen.
Esther Spek is aangenomen voor projectmanagement en acquisitie.
Merel ten Haaf gaat een of meerdere nieuwe projecten leiden.
Yvette ken je al, Esther en Merel stellen zich elders in deze nieuwsbrief
voor.
3. Pand verbouwd
Op een extra toilet na, is de verbouwing klaar.
De receptie is vernieuwd, er is een kantoor bijgekomen naast de receptie
en een grote vergaderzaal mét keuken. De spreekkamer naast de drukkerij
is ongewijzigd.
Ingrijpend is de splitsing van de kantoorruimte in twee aparte werkkamers.
De ene is voor SPUI93, de andere hebben we verhuurd aan
Vluchtelingenwerk. Zie de foto’s elders in deze nieuwsbrief.
4. Welkom Vluchtelingenwerk
We zijn blij met onze huurders. Vluchtelingenwerk is een maatschappelijke
organisatie met vrijwilligers & klanten en dus … aanloop. Dat belooft
reuring en nog meer energie in ons pand.
We zijn heel benieuwd hoe dit zal verlopen. We houden je op de hoogte.

Even voorstellen: Esther en Merel
Mijn naam is Esther Spek en ik ben per 1 september ’20 begonnen als
Projectmanager bij SPUI93. Ik ben 53 jaar en woon sinds een jaar of zes in het
prachtige Dordrecht. Mijn roots liggen in het bedrijfsleven echter heb ik veel
affiniteit met vrijwilligerswerk. Zodoende heb ik voor SPUI93 (toen nog SSKW)
5 jaar geleden als vrijwilliger een projectplan te uitgewerkt. Nu dus formeel aan
de slag bij deze leuke organisatie met als motto “SPUI93 maakt het mogelijk”.
Ik ben te bereiken op e.spek@spui93.nl
Ik ben Merel ten Haaf, 25 jaar en woonachtig in Dordrecht. Sinds september ben
ik werkzaam bij SPUI93 als projectleider. In het verleden heb ik voornamelijk
projecten gedaan in de cultuursector. Ik heb ontzettend veel zin om voor SPUI93
aan de slag te gaan en mooie nieuwe projecten op te zetten. Ik sta altijd open
voor nieuwe ideeën en initiatieven. Je kunt me bereiken via merel@spui93.nl

Verhalen van Vrijwilligers
Deze keer vertellen we het verhaal van Vincent, vrijwilliger bij Dordrecht Pride.
Zijn verhaal lees je op de website www.spuiweg93.nl/verhalen/
Vertel jouw organisatie verhaal!
Sommige organisaties willen graag een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief.
Leuk om van elkaar te lezen waar je als organisatie of als bestuurslid mee bezig
bent en waar je tegenaan loopt. Ook leerzaam voor de ambtenaren en
gemeenteraadsleden die onze nieuwsbrief ontvangen.
Foto’s en je verhaal kun je sturen naar anja@spui93.nl

VINCENT VAN LOON
Dordrecht Pride
Mogen zijn wie je bent

Diversiteit
Door het vertellen van de verhalen van allerlei verschillende mensen, willen we
het vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken voor een bredere doelgroep.
Want, iedereen wil meer vrijwilligers maar vaak wel meer van hetzelfde.
En dat terwijl er doelgroepen zijn waar nog veel onaangesproken
‘vrijwilligerskracht’ zit. Hoe werf je hen? Is jouw organisatie bijvoorbeeld
aantrekkelijk voor jongeren, vrouwen, minder validen, mensen van allerlei kleur
en achtergrond? Voelen zij zich thuis in jouw organisatie? En zo neen, wat zou er
dan moeten veranderen?
We zouden de verhalen willen vertellen van vrijwilligers met diverse achtergronden, die wél aan het vrijwilligen zijn geslagen en hoe dat zo gekomen is.
Heb jij misschien een vrijwilliger/ster die leuk kan en wil vertellen over wat hij of
zij doet? En die het prima vindt dat zijn/haar verhaal plus foto op social media
gedeeld wordt?
Je kunt contact opnemen met anja@spui93.nl

NIEUW - Trainingen in Drechtmatcht
Onder het kopje Trainingen en Agenda vind je in www.drechtmatcht.nl allerlei
trainingen. Ben je ingeschreven als vrijwilliger dan ontvang je bericht wanneer
er een training bij staat die aansluit bij de voorkeuren die je hebt ingevuld op je
inschrijfformulier.
Aangesloten organisaties kunnen zelf trainingen en bijeenkomsten toevoegen.
De reacties hierop komen direct bij hen binnen, dus zonder tussenkomst van
Drechtmatcht.
Mocht je vragen hebben over het gebruik van de agenda stuur dan een mail
naar sharmila@spui93.nl.

Service

ZIE: https://drechtmatcht.nl/

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

Mediateamleden

Leden Mediateam

Ken jij toevallig iemand

Wij zijn bezig een Mediateam op te richten. Bestaande uit ervaren mensen
die dit een paar maanden op vrijwillige basis willen doen. Disciplines die we
hierin willen samenbrengen zijn: een schrijver, filmer, social media whizzkid,
vormgever/DTP-er. Een fotograaf heeft zich al gemeld.

op wie een van de beschrijvingen
hiernaast past? Iemand die
misschien net gepensioneerd is,
tijdelijk werkloos of iets
dergelijks? Verwijs ze dan
svp door naar de site
https://drechtmatcht.nl/
Daar vinden ze informatie en
kunnen ze op deze vacatures
reageren.

Teamleider Mediateam
We hebben een vacature voor een ervaren teamleider uit de mediawereld.
Iemand die een campagne kan opzetten en het uitvoerende team hierin
begeleidt. Ook dit is op vrijwillige basis.

Kalender 2021 - Maak ‘m NU
Promotie, Kerstattentie en Werving
Mensen, schiet nu even in de actiemodus, dan heb je voor volgend jaar al een
eigen kalender. Dat wordt een mooie promotie van je vereniging of politieke
partij 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.
Bron: uit de Vrijwilligerswerk-kalender 2019 - pagina van ’t Weetpunt in Zwijndrecht

Hulp voor Bestuursleden - iets voor jouw organisatie?
Leerlingenproject i.s.m. Da Vinci College
Samen met en op verzoek van het Da Vinci College “domein Zakelijke
dienstverlening” zijn wij begonnen het project Hulp voor Bestuursleden op te
zetten. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
Bestuursleden van vrijwilligersorganisaties kunnen vaak wel wat hulp gebruiken
en leerlingen van het Da Vinci College zoeken een relevante stageplaats.
Het betreft leerlingen van niveau 3 en 4 die op deze manier praktijkervaring op
kunnen doen.
Een mooie bijkomstigheid is dat deze leerlingen zodoende ook kennis maken
met vrijwilligerswerk en allerlei vrijwilligersorganisaties.
Hoe kunnen zij bestuursleden ondersteunen? Het gaat om leerlingen uit de
sectoren: Financieel administratie, Secretariaat, Juridisch en Leidinggevende.
Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opzetten van een leden- of financiële
administratie, uitzoeken van een juridisch probleem, organiseren van
activiteiten.
De leerlingen hebben hiervoor in principe 2 uur per week beschikbaar en de
werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden onder schooltijd en op de
schoollocatie. De leerlingen worden hierbij begeleid door de docenten. Een
andere invulling, in projectvorm, met meer uren per week voor een aantal
weken is ook mogelijk.
Heb je interesse om hier aan deel te nemen of heb je nog andere ideeën voor
jouw organisatie, laat het ons weten via sharmila@spui93.nl

Ditjes en Datjes

Winnaars 2019

Dordtse VrijwilligersPrijs

26 september Burendag

Koop lokaal

Je kunt je weer aanmelden voor
de Dordtse VrijwilligersPrijs.
https://inzet078.nl/inschrijven-

Gezellig! Nog even afvinken of je aan
alle veiligheidstips hebt gedacht?
Die vind je op www.burendag.nl/faq

Steun ook de actie Koop lokaal voor
bedrijven die korting geven aan
houders van de vrijwilligerspas. Deel
of like deze oproep op je FACEBOOK,
INSTAGRAM. Alvast bedankt.

vrijwilligersprijs-2020/

De vernieuwde hal en entree van SPUI93

Valse Vogs –controleer!
“Volgens Argos komt het in de
praktijk voor dat werkgevers
kopieën of gemailde verklaringen
accepteren, waardoor controle op
echtheidskenmerken niet mogelijk
is.”

bron: https://nos.nl/artikel/2341778afgelopen-jaren-tientallen-valsegedragsverklaringen-ontdekt-vooral-inzorg.html

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.

