Nieuwsbrief KWF Vrijwilligers afdeling Eindhoven
Nummer 2, augustus 2016

De collecte gaat van start!
De landelijke KWF collecteweek gaat aanstaande maandag 5
september van start! We hopen natuurlijk dat iedereen in de
startblokken staat om er weer een succes van te maken. Mocht je als
wijkhoofd nog vragen hebben of materialen tekort komen, dan kun je
hiervoor contact opnemen met je eigen districtscoördinator (zie
contactgegevens hieronder), of – wanneer je die niet kunt bereiken –
met Maarten Klerkx, collectecoördinator in het bestuur van KWF
Eindhoven.
Nieuwe afstortprocedure
Voor de collecte van 2016 is een nieuwe afstortprocedure ingesteld. Er vindt één afstortmoment plaats, op
24 september 2016. Alle wijkhoofden hebben bericht gehad over deze nieuwe procedure en de verdere
details ervan. Mocht het bericht u niet hebben bereikt, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw
districtscoördinator.
Districtscoördinatoren Eindhoven
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 (Maarten is tevens collectecoördinator)
Gestel: ** vacature!! ** - 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: ** vacature!! ** – woenseloost@kwfeindhoven.nl
Woensel Zuid: ** vacature!! ** – info@kwfeindhoven.nl
Woensel West: Heleen Knubben – woenselwest@kwfeindhoven.nl

Even kennismaken: nieuw bestuurslid
In de eerste nieuwsbrief stelden we het nieuwe bestuur al aan u voor. We zijn echter
verheugd te melden dat het bestuur alweer is uitgebreid, en wel met een
evenementencoördinator. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief graag even aan u voor:
‘Mijn naam is Simone Leenders en sinds kort heb ik mij aangesloten bij het bestuur
van KWF Eindhoven als evenementencoördinator. Ik werk fulltime en in mijn vrije tijd
volg ik een thuisstudie en ben ik regelmatig in de sportschool te vinden. Ik heb
gekozen voor KWF omdat er ontzettend veel mensen sterven aan deze vreselijke
ziekte en ik wil voor deze mensen iets kunnen betekenen. Daarnaast hoop ik meer
jongeren te motiveren en inspireren om zich voor KWF in te zetten. Samen met jullie zal ik mijzelf volledig
inzetten om mooie resultaten te behalen. Ik kijk uit naar een mooie en prettige samenwerking!’
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Samenloop voor Hoop Eindhoven 2017
In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat het bestuur van KWF
Eindhoven graag een Samenloop voor Hoop in Eindhoven wil organiseren.
Vacature voorzitter Samenloop
Inmiddels hebben we de vacature voor een voorzitter uitstaan en hopen wij
op korte termijn een geschikte kandidaat te vinden. Bent of kent u iemand
die voldoet aan het profiel? Dan komen wij graag in contact.
Klik hier om de vacature te bekijken.

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

Enquête wijkhoofdenavond
KWF Eindhoven organiseert periodiek (minimaal iedere twee jaar) bijeenkomsten voor haar actieve
vrijwilligers in de vorm van een wijkhoofdenavond. Omdat we graag een evenement organiseren dat
aansluit bij uw wensen, houden we een enquête onder de wijkhoofden. De enquête ontvangt u binnenkort
via e-mail (wanneer u geen e-mailadres heeft, sturen wij u de enquête per post).

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt tweemaandelijks verspreid onder de vrijwilligers van KWF Vrijwilligers afdeling
Eindhoven. De volgende editie verschijnt in oktober 2016. Uiterlijke inzenddatum kopij: 30 september
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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