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CollecteWeb steeds meer op orde
In de collecteteamvergadering van maart 2017 gaven Maarten Klerkx
en Rob de Bouter een presentatie over CollecteWeb. Voor de
gelegenheid waren niet alleen de districtscoordinatoren uitgenodigd,
maar ook per DC twee wijkhoofden. De presentatie werd erg goed
ontvangen en CollecteWeb wordt gezien als een handige tool om de
collecteadministratie te beheren.

Opschonen
In CollecteWeb stonden nog veel personen geregistreerd die zich in het verleden hebben gemeld als
vrijwilliger. Het was niet duidelijk in hoeverre er nog contact was geweest met deze personen. Om daar
achter te komen moesten ze allemaal nagebeld worden, Dat gebeurt nu door de DC's, Zij hebben allen
de namenlijst gekregen van de personen die in hun district wonen. Er zijn al veel mensen benaderd,
waarvan nog een behoorlijk groot deel aangeeft alsnog iets te willen doen tijdens de collecte.

Promodag KWF: 27 mei 2017
Op zaterdag 27 mei aanstaande wordt de
landelijke KWF Promodag georganiseerd. Een
dag die vooral in het teken staat van het werven
van nieuwe vrijwilligers voor KWF. Omdat we
ook in Eindhoven nog aardig wat vrijwilligers
kunnen gebruiken, willen we de stad in gaan om
mensen te werven. Denk bijvoorbeeld aan een
plek in de binnenstad of in een winkelcentrum,
maar ook een grote supermarkt kan een plaats
zijn waar we mensen kunnen werven.
Daarnaast kunnen we die dag winkeliers
bezoeken om te kijken of ze interesse hebben in winkelbusjes.

Open wijken
We willen ons vooral richten op de districten/wijken waar op dit moment (vrijwel) geen bemensing is,
zoals Woensel of Strijp. We kunnen nog wel mensen gebruiken die op 27 mei op pad gaan. Heeft u tijd
en zin? Wij horen het graag! Stuur dan een bericht naar secretaris@kwfeindhoven.nl

Maarten van der Weijden haalt ruim € 16.000
Lange-afstandzwemmer Maarten van der Weijden zwom tijdens de jaarlijkse Swim Cup afgelopen
weekend opnieuw een marathon: 12 uur lang trok hij baantjes in het Pieter van den HoogenbandStadion in Eindhoven. In totaal legde hij ruim 48 kilometer af. Zwemteams uit heel Nederland
zwommen in estafette met hem mee om hem te steunen. Het was weer een zeer bijzonder evenement
en een geweldige prestatie, die ook nog eens een enorm bedrag opleverde: Maarten mocht na 12 uur
zwemmen een cheque in ontvangst nemen van maar liefst € 16.286,-.
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KWF afdeling Eindhoven was uiteraard ook van de partij, en collecteerde onder het aanwezige publiek
nog ruim € 140.- bij elkaar. Al met al een succesvol weekend voor KWF Kankerbestrijding.

Collecte tijdens ijshockeywedstrijd Kemphanen
Op 5 maart mochten we collecteren bij Eindhoven Kemphanen Icehockey. We haalden er bijna € 100
op! Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor hun bijdrage! Het was gaaf om een keer mee te maken en
we hopen dit vaker te gaan doen.
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Donatie van € 200 van PostNL
Monique Verhagen en Marianne Wijten van PostNL hebben
eind vorig jaar als kerstboomwens een donatie aan KWF
Kankerbestrijding gewenst.
Op 17 maart overhandigden de dames beide een cheque van
€ 100 aan voorzitter Henk Schipper van KWF Eindhoven.
Geweldig, dames! Daar zijn we heel blij mee.

Stand van zaken SamenLoop voor Hoop
Het bestuur van KWF Eindhoven heeft onlangs het contract
getekend waarmee ons initiatief om een SamenLoop voor
Hoop te organiseren officieel is geworden. De partner
waarmee we ons verbinden is KWF Kankerbestrijding
Nederland. Zij geven ons ook support, in de vorm van
ondersteuning door SamenLoop-coördinator Jaklien
Schellekens en in de vorm van allerlei kant-en-klare
middelen en draaiboeken.

Samenstelling organisatie
De organisatie van een SamenLoop heeft een vaste structuur, die wij uiteraard ook gaan volgen. Aan
het hoofd staat het dagelijks bestuur, dat inmiddels is samengesteld en bestaat uit:
 Voorzitter: Henk Schipper
 Vice voorzitter: Moniek Veldhoven
 Penningmeester: Ruud Visschers
 Secretaris: Samantha Yap
De overige onderdelen van de organisatie bestaat uit commissies, die ieder een voorzitter hebben.
Deze worden nog samengesteld.

Locatie
Belangrijkste zaak om mee te starten is het vinden van een geschikte locatie, We zijn hiervoor al met
verschillende partijen in gesprek en het lijkt erop dat we zeker slagen in het vinden van een goede
plek!

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt tweemaandelijks verspreid onder de vrijwilligers van KWF Vrijwilligers
afdeling Eindhoven. De volgende editie verschijnt in april 2017. Uiterlijke inzenddatum kopij: 31
maart 2017.
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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