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Kennismaken met relatiemanager Bart Hellendoorn
KWF Eindhoven heeft sinds begin dit jaar een nieuwe contactpersoon vanuit KWF Nederland: Bart
Hellendoorn. Hij vervangt Dave Snellen, die binnen KWF Nederland een andere functie is gaan
vervullen. Bart stelt zich graag even aan u voor:
“Ik ben nu zo’n 3 ½ jaar werkzaam bij KWF in de rol van
regiocoördinator, wat nu relatiemanager genoemd wordt. Ik was (en
ben) verantwoordelijk voor de provincie Flevoland, Gelderland en
Utrecht en sinds januari dus ook voor (het oostelijke deel van) NoordBrabant en Limburg. Daarmee valt Eindhoven ook in mijn werkgebied.
Van 2002 tot 2014 was ik als vrijwilliger verbonden aan KWF. Het eerste
contact kwam door het lopen van een marathon, kort daarna werd ik
collectant, vervolgens organisator van een Samenloop in Amstelveen en
uiteindelijk werd ik voorzitter van de afdeling. Omdat die laatste rol
uiteindelijk niet goed te combineren was met mijn baan bij KWF ben ik
daar in het voorjaar van 2014 mee gestopt.
Ik ga mijn uiterste best doen een nuttige bijdrage te leveren aan alle
activiteiten die in Eindhoven zijn of nog worden ontwikkeld. En ik vind
het super dat jullie je allemaal zo geweldig inzetten voor KWF
Kankerbestrijding met alle activiteiten die er zijn.”

Nieuwe districtscoördinatoren Stratum en Strijp
Binnen vrijwilligersafdeling Eindhoven staan al geruime tijd enkele vacatures open voor de functie van
districtscoördinator. Gelukkig kunnen we zeggen dat we inmiddels twee van die vacatures hebben
kunnen invullen: Moniek Veldhoven (bestuurslid Evenementen) gaat Strijp 2 voor haar rekening
nemen en nieuwe vrijwilliger Nick van Cuijk wordt districtscoördinator voor Stratum 2. Zij werken
binnen hun districten samen met de bestaande districtshoofden, respectievelijk Nanda Bussers (Strijp
1) en Rosanne Roxs (Stratum 1)

Uitleg Collecteweb tijdens collecteteamoverleg
Op 7 maart aanstaande is er weer een
vergadering gepland van het
collecteteam. Dit team bestaat uit
collectecoördinator Maarten Klerkx en de
districtscoördinatoren.
De vergadering zal – naast de collecte –
ook in het teken staan van Collecteweb:
er staat een presentatie gepland waarin
uitleg wordt gegeven over Collecteweb en
hoe vrijwilligers hiermee kunnen werken. Om ook wijkhoofden al kennis te laten maken met
Collecteweb, is aan iedere districtscoördinator gevraagd om twee wijkhoofden mee te nemen naar de
vergadering. Op deze manier kunnen we de ‘olievlek’ langzaam groter maken. Het is onze bedoeling
om Collecteweb in het derde kwartaal van 2017 operationeel te hebben.
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Oproep werven vrijwilligers
Als het goed is heeft u eind januari een bericht ontvangen namens het bestuur voor het werven van
vrijwilligers. Omdat we ons voor 2017 een ambitieuze doelstelling hebben gesteld voor de collecte, zijn
we op zoek naar extra vrijwilligers. Mensen kunnen in allerlei verschillende functies aan de slag: we
hebben zowel plaats voor collectanten als voor wijkhoofden en districtscoördinatoren.
U weet als geen ander wat het werk voor KWF inhoudt en wie geschikt zou zijn om een bijdrage te
leveren. Mocht u iemand weten: wij horen het heel graag! Uw reactie kunt u sturen naar
secretaris@kwfeindhoven.nl
Hieronder ziet u de aantallen vacatures per soort en per district:
District

Naam DC

Acht

Rob de Bouter

Achtse Barrier

Rob de Bouter

Blixembosch

Martine Beijk

Centrum

Maarten Klerkx

Gestel

Vacant

Meerhoven

Martine Beijk

Stratum 1

Rosanne Roxs

Stratum 2

Nick van Cuijk

Strijp 1

Nanda Bussers

Strijp 2

Moniek Veldhoven

Tongelre

José Lavrijsen

Woensel Midden

DC

WH

COLL
1

1

24
7

1

2

4

2

6
8

4

34

5

7

1*

3

17

Vacant

1

2

10

Woensel Oost

Vacant

1

Woensel Zuid

Vacant

1

3

5

Woensel West

Heleen Knubben
5

22

126

Totaal
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* per eind 2017 ontstaat er een vacature in Tongelre

Huis-aan-huiswerving
Naast de werving via onze eigen vrijwilligers, start er in Eindhoven ook weer een grote wervingsactie
vanuit KWF Nederland. Wij zijn intensief in overleg met onze contactpersonen in Amsterdam, om
ervoor te zorgen dat er precies op de juiste plekken geworven zal worden. Onze verwachting is dat de
huis-aan-huiswerving eind maart/begin april start.

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.

2

Samen komen we steeds dichterbij

