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Jaarverslag 2016 KWF Eindhoven
Het jaar 2016 is voor KWF Eindhoven een enerverend jaar geweest vol nieuwe ontwikkelingen. Deze willen
we graag met iedereen delen. Voorzitter Henk Schipper heeft daarom een jaarverslag opgesteld, met
daarin de belangrijkste (hoogte)punten van het afgelopen jaar. U vindt het jaarverslag als apart document
bij de nieuwsbrief. Het is ook in te zien op onze website. Wij wensen u veel leesplezier!
Heeft u vragen of opmerkingen over het verslag? Dan kunt u terecht bij Henk Schipper, via
voorzitter@kwfeindhoven.nl

Nieuw bestuurslid: Moniek Veldhoven
Sinds november van dit jaar is het bestuur van KWF Eindhoven versterkt met een nieuw bestuurslid:
Moniek Veldhoven. Zij heeft binnen het bestuur de functie van evenementencoördinator en zal daarnaast
optreden als waarnemend collectecoördinator. In die rol ondersteunt zij collectecoördinator Maarten Klerkx.
Hieronder stelt zij zich even aan u voor:
“Ik ben Moniek Veldhoven. In het dagelijks leven werk ik als beleidsadviseur bij De
Kindertelefoon. Al van jongs af aan zet ik mij in voor verschillende
vrijwilligersorganisaties. Met veel enthousiasme start ik nu als bestuurslid bij KWF
Kankerbestrijding regio Eindhoven. Ik hoop hier mijn bijdrage te gaan leveren aan de
doelstellingen van KWF Kankerbestrijding: minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Doelstellingen die mij na aan het
hart liggen!”

Collecteweb iets voor KWF Eindhoven? Wij denken van wel!
Vanuit het bestuur is een werkgroep opgericht om de mogelijkheden en voordelen van
Collecteweb voor KWF Eindhoven in kaart te brengen en met jullie (de DC’s en WH) te
delen. In het voorjaar van 2017 zal de werkgroep jullie uitnodigen voor een
verrassende kennismaking met de mogelijkheden van het Collecteweb. De werkgroep
zal uiteraard ook jullie wensen en ervaringen met het Collecteweb inventariseren en
meenemen. Het ligt in de bedoeling om het Collecteweb in het derde kwartaal van
2017 operationeel te hebben voor KWF Eindhoven. De werkgroep zal jullie hierover
periodiek informeren. De werkgroep bestaat uit: Rob de Bouter, Moniek Veldhoven,
Samantha Yap en Maarten Klerkx

Ruim € 3600 aan opbrengsten via De Doorstroom
KWF Eindhoven is één van de goede doelen bij kringloopwinkel De Doorstroom in Eindhoven. De winkel –
gelegen aan de Joris Minnestraat 4-6 – verkoopt allerlei tweedehands artikelen, die gratis aan de winkel
worden gedoneerd.
Bij verkoop van een artikel gaat 50% van het verkoopbedrag naar een goed doel. Klanten mogen daarbij
kiezen naar welk goed doel het geld mag gaan. Afgelopen jaar leverden de ‘donaties’ van klanten maar
liefst € 3.626,75 op! Een enorm bedrag, waar we zeer blij mee zijn!
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SamenLoop voor Hoop Eindhoven: september 2018
In eerdere nieuwsbrieven berichtten we al vanuit het bestuur dat we graag een SamenLoop voor Hoop in
Eindhoven willen organiseren. Aanvankelijk hoopten we dit in 2017 al te kunnen doen. We zijn toen actief
op zoek gegaan naar een persoon die de rol van voorzitter op zich zou willen nemen. Dit bleek lastiger dan
we hadden gedacht. We zijn echter niet voor één gat te vangen!
Goed geïnformeerd
We hebben ons de afgelopen maanden goed laten informeren, onder meer door gesprekken met
ervaringsdeskundigen, het bezoeken van SamenLoop voor Hoop-evenementen in Son & Breugel en
Geldrop-Mierlo en het volgen van een workshop over de SamenLoop voor Hoop, die op 12 november door
KWF Nederland werd georganiseerd.
Datum bepaald: september 2018
Nu het bestuur volledig op sterkte is, hebben
we in onze vergadering van 23 november
jongstleden besloten zelf een SamenLoop
voor Hoop te gaan organiseren, en wel in
september 2018. De definitieve datum
moeten we nog vaststellen, maar valt in ieder
geval na de jaarlijkse collecteweek.
Organisatie
Een SamenLoop-organisatie wordt gevormd door een voorzitter met daaronder een aantal commissies.
Vrijwel ieder bestuurslid van KWF Eindhoven gaat een rol spelen bij de organisatie van de SamenLoop. De
belangrijke rol van voorzitter van de SamenLoop zal worden opgepakt door Henk Schipper,
bestuursvoorzitter van KWF Eindhoven. De rolverdeling over de commissies is nog deels onder
voorbehoud en zullen we in de volgende editie van de nieuwsbrief met u delen.
Wilt u meehelpen?
De SamenLoop voor Hoop is een groot evenement. Er zijn dan ook veel vrijwilligers nodig om ervoor te
zorgen dat de activiteit slaagt. Zou u ook een rol willen spelen in het (mee)organiseren van de SamenLoop
of op de dag zelf willen assisteren? Wij horen het uiteraard heel graag van u! Neemt u dan contact met ons
op via secretaris@kwfeindhoven.nl. U kunt in uw bericht al aangeven wat voor soort rol u zou willen spelen.
Wat is een SamenLoop voor Hoop?
Weet u nog niet zo goed wat een SamenLoop voor Hoop precies is? Wij leggen het graag nog even kort
uit. SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. Daarbij wisselen teamleden elkaar
af op een parcours, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Rondom de wandelestafette
heeft elke editie een bijzonder programma voor bezoekers, boordevol muziek en activiteiten.
Bekijk ook dit filmpje om te zien wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een SamenLoop.

Fijne feestdagen!
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016. Wij nemen dan ook graag de
gelegenheid u hele fijne feestdagen te wensen en alle goeds voor 2017!
Naast deze wens willen we als bestuur Dave Snellen bedanken voor zijn
bijdragen afgelopen jaar en met name zijn inspanningen om de afdeling
Eindhoven een brede afdeling te laten worden. Dave gaat binnen KWF de
collectes begeleiden, dus in die functie blijven we contact houden.
Dave, BEDANKT!
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