Nieuwsbrief KWF Vrijwilligers afdeling Eindhoven
Nummer 1, maandag 20 juni 2016

Nieuw: een nieuwsbrief van KWF Eindhoven!
Om alle vrijwilligers die zich inzetten voor KWF goed te informeren en te laten zien wat er allemaal binnen
Eindhoven gebeurt voor KWF, introduceren we met ingang van vandaag een nieuwsbrief. Het idee is om
deze nieuwsbrief iedere twee maanden uit te brengen.
Uiteraard zijn ook uw bijdragen en suggesties van harte welkom via communicatie@kwfeindhoven.nl. Zie
hiervoor ook het colofon onder aan deze editie. We wensen u veel leesplezier!

Even voorstellen: het nieuwe bestuur
In de afgelopen maanden is er achter de schermen van KWF Eindhoven veel gebeurd: er zijn nieuwe
bestuursleden gevonden waarmee de afdeling uiteindelijk een ‘brede afdeling’ kan worden. Dit betekent dat
er binnen het bestuur meerdere rollen zijn waardoor het mogelijk is om meer te organiseren dan de collecte
alleen.
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Zwemmarathon Maarten van der Weijden
Van vrijdagavond 8 april tot en met zaterdagochtend 9 april zwom Maarten
van der Weijden een hele marathon in het Pieter van den Hoogenband
zwemstadion. Maarten zwom de afstand van ruim 42 kilometer om geld in te
zamelen voor de marathonweken van KWF Kankerbestrijding. Met zijn actie
haalde de zwemmer maar liefst € 43.288,44 op!
Ook KWF Vrijwilligers afdeling Eindhoven was aanwezig bij de start van
Maartens marathon en collecteerde ter plekke onder het aanwezige publiek.
Dat leverde nog een extra bedrag van € 466 op.
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Samenloop voor Hoop Eindhoven 2017
Naast de jaarlijkse collecte zijn er nog vele andere acties en
evenementen te organiseren om geld in te zamelen voor KWF. Eén
daarvan is de Samenloop voor Hoop. Een evenement dat al enkele jaren
bestaat en in tal van plaatsen in Nederland wordt georganiseerd.
De Samenloop voor Hoop is een soort loopestafette waarbij teams 24
uur lang lopen voor het goede doel. Het evenement heeft een vast
format, waarbij vooral de kaarsenceremonie een zeer indrukwekkend
onderdeel is.
Kijk voor meer informatie op www.samenloopvoorhoop.nl
Editie Eindhoven 2017
KWF Vrijwilligers afdeling Eindhoven heeft ook de ambitie om een Samenloop te organiseren, en wel in
2017. Het bestuur is inmiddels gestart met het nodige voorwerk. Zo is er al een gesprek geweest met Peter
Renders, de voorzitter van de Samenloop voor Hoop Veldhoven, samen met Jaklien Schellekens,
coördinator evenementen van KWF Kankerbestrijding. Zij hebben ons voorzien van allerlei tools en
informatie die een goede basis vormen voor het organiseren van een eigen Samenloop. We hebben ook
een kijkje genomen bij de Samenloop voor Hoop in Geldrop-Mierlo (28-29 mei) en de editie in Son en
Breugel (4-5 juni).
Veel vrijwilligers nodig
Voor het organiseren van een Samenloop voor Hoop is een enorm team aan vrijwilligers nodig. Daarom
willen we jullie nu al warm maken voor dit evenement: heb je interesse om een rol te spelen bij de
organisatie en/of uitvoering van de Samenloop voor Hoop Eindhoven? Meld je dan nu al aan! Dat kan door
een e-mail te sturen naar secretaris@kwfeindhoven.nl. Geef daarbij ook aan waar je interesse naar uit
gaat.

Vrijwilligers gehuldigd tijdens wijkhoofdenavond
Op dinsdag 8 maart organiseerde KWF Eindhoven haar jaarlijkse wijkhoofdenavond, met daarin uiteraard
veel aandacht voor de vrijwilligers die een jubileum vierden. Zij werden – zeer terecht – in het zonnetje
gezet en haalden zelfs het Eindhovens Dagblad. Alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor de jarenlange
inzet!
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Namen gehuldigde jubilarissen
Mevr. T. Derkx, wijkhoofd Tongelre
Mevr. J. Berkers, wijkhoofd Woensel
Mevr. J. Wassili, collectant Gestel
Mevr. M. Stoop, collectant Woensel
Mevr. G. Geerts, collectant Blixembosch
Mevr. T. Houben, collectant Strijp
Mevr. I. van de Molen, collectant Tongelre
Mevr. F. Otten, collectant Tongelre
Mevr. J. van de Heuvel, collectant Woensel
Mevr. Antheunisse, collectant Woensel
Mevr. I. Adema, wijkhoofd Woensel
Mevr. M. Beijk, disctrictscoördinator Blixembosch
Mevr. L. van Sprang, collectant Strijp
Dhr. van de Hijden, collectant Tongelre
Mevr. I. van Kimmenade, collectantTongelre

12,5 jaar
12,5 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar

Enquête wijkhoofdenavond
Om goed inzicht te krijgen in de wensen van de wijkhoofden (en eventuele andere vrijwilligers) ten aanzien
van de wijkhoofdenavond, ontvangt u hierover binnenkort een enquête. Wij hopen op uw medewerking
zodat we een evenement organiseren dat zoveel mogelijk aansluit bij de verwachtingen.

Marathon Eindhoven: laat je sponsoren voor KWF
Tijdens de Marathon Eindhoven op zondag 9 oktober 2016 kunnen
de fanatieke lopers onder ons weer in actie komen voor KWF
Eindhoven! Ook dit jaar roepen we iedereen op om zich door familie,
vrienden, collega’s enz te laten sponsoren. Wanneer je dit doet en je
met een mooi bedrag meldt bij KWF Eindhoven, ontvang je je
startbewijs gratis. De prijs van een startbewijs is afhankelijk van het
onderdeel waar je aan meedoet en varieert van € 4 tot € 55.
Wil je meedoen?
Kijk dan op www.kwfeindhoven.nl of stuur een e-mail naar evenementen@kwfeindhoven.nl

Begroting versus Actuals 2016
Hoe presteert KWF Vrijwilligers afdeling Eindhoven financieel dit jaar? In het onderstaande overzicht van
onze penningmeester staat de huidige stand van zaken weergegeven (cijfers in kolom Actuals zijn
percentages van het begrote bedrag).

Begroting KWF Eindhoven
Actuals
2015

Inkomstenpost
Collecte
Lief en Leed
Winkelbusjes
Evenementen
Acties / Giften
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€
€
€
€
€

57.947
34.912
4.964
1.887

Begroting
2016

€
€
€
€
€

60.833
33.166
6.205
15.000
2.359

Actuals
2016

€
€
€
€
€

20.846
3.063
5.278
2.177

Actuals
2016 %

0%
63%
49%
35%
92%

Comment

Stijging opbrengst ingezet op 5%.
Dela opbrengsten laten stijgende lijn zijn dit jaar.
Dicht op begroting. Trachten meer busjes te plaatsen.
Focus op evenementen team ipv opzetten evenementen.
Doorstroom geeft ons een maandelijkse inkomstenbron.
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Vacatures
Welke vacatures staan er op dit moment open? We zoeken nog steeds volop
vrijwilligers voor allerlei functies, van evenementencoördinator tot collectant. Op
http://www.kwfeindhoven.nl/vacatures/ is een overzicht te vinden. Weet u
iemand? Geïnteresseerden kunnen reageren via de contactgegevens op de site.

Districtscoördinatoren
Wie zijn de huidige districtscoördinatoren voor KWF Eindhoven? Hieronder staan ze allemaal op een rijtje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Acht: Rob de Bouter – acht@kwfeindhoven.nl
Achtse Barrier: Rob de Bouter – achtsebarrier@kwfeindhoven.nl
Blixembosch: Martine Beijk – blixembosch@kwfeindhoven.nl
Centrum: Maarten Klerkx – centrum@kwfeindhoven.nl
Gestel: ** vacant ** - info@kwfeindhoven.nl
Meerhoven: Martine Beijk – meerhoven@kwfeindhoven.nl
Stratum: Rosanne Roxs – stratum@kwfeindhoven.nl
Strijp: Nanda Bussers – strijp@kwfeindhoven.nl
Tongelre: Jose Lavrijsen – tongelre@kwfeindhoven.nl
Woensel Midden: Stephani Muljadi – woenselmidden@kwfeindhoven.nl
Woensel Oost: ** vacant ** – woenseloost@kwfeindhoven.nl
Woensel Zuid: ** vacant ** – info@kwfeindhoven.nl
Woensel West: Heleen Knubben – woenselwest@kwfeindhoven.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt tweemaandelijks verspreid onder de vrijwilligers van KWF Vrijwilligers afdeling
Eindhoven.
De volgende editie verschijnt op 22 augustus 2016. Uiterlijke inzenddatum kopij: 8 augustus 2016.
Redactie
Contact

Rosanne Roxs, coördinator PR & Communicatie
communicatie@kwfeindhoven.nl

Ingezonden stukken kunnen door de redactie worden ingekort en/of redactioneel aangepast.
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