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Informatieavond SamenLoop voor Hoop Eindhoven
Op woensdag 7 juni organiseerde KWF Eindhoven een eerste informatiebijeenkomst voor iedereen die
interesse heeft zich in te zetten voor de SamenLoop Eindhoven. Wij waren blij te zien dat toch nog
aardig wat mensen de weg naar het Stadspaviljoen hadden weten te vinden. De bijeenkomst had
vooral als doel om uit te leggen wat een SamenLoop is en hoe de organisatie ervan eruit ziet.

Samenstelling organisatie
Peter Renders, ervaren SamenLoop-organisator in Veldhoven en adviseur bij andere SamenLopen, gaf
zijn visie op het organiseren van een dergelijk groot evenement. Henk Schipper, voorzitter KWF
Eindhoven en tevens voorzitter SamenLoop voor Hoop Eindhoven, presenteerde het organogram van
bestuur en commissies en kon ook al enkele leden voorstellen:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Henk Schipper
Moniek Veldhoven
Samantha Yap
Ruud Visschers

Voorzitter commissie PR & Communicatie:
Rosanne Roxs

Enthousiasme
Onder de aanwezigen was enthousiasme om een rol te gaan spelen in de SamenLoop-organisatie dus
dat stemde ons zeer positief! Mocht u nu ook over organisatietalent beschikken en zin hebben om mee
te denken of te werken, meld u dan bij de organisatie! Dat kan via secretaris@kwfeindhoven.nl
Binnenkort bieden ook de website en de speciale Facebookpagina voor SamenLoop voor Hoop
Eindhoven meer informatie.
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Resultaten promodag 27 mei 2017
Op zaterdag 27 mei ging KWF Eindhoven de (hete) straat op
om nieuwe vrijwilligers te werven. We hadden teams in de
wijken Gestel en Strijp en bij het evenement Foodstock bij de
TU/e.
Uiteindelijk leverde een paar uur werven in totaal bijna 30
nieuwe vrijwilligers op! Dat maakte het ondanks de warmte
toch tot een zeer nuttige dag.
Rosanne Roxs en Maarten Klerkx wierven in Gestel

Dit jaar al ruim € 3.500 voor KWF Eindhoven

Kringloopwinkel De Doorstroom: doelgericht doneren
Aan de Joris Minnestraat in Woensel ligt kringloopwinkel De Doorstroom. Niet zomaar weer
een (commerciële) kringloopzaak, maar een met een idealistische grondslag. De
hoofddoelstelling van De Doorstroom is namelijk het creëren van extra inkomsten voor
goede doelen, stichtingen en verenigingen. Van alle gedoneerde goederen die verkocht
worden, gaat maar liefst 40% van de opbrengst naar een goed doel. Degene die de
goederen doneert, bepaalt welk doel er wordt gesteund. Eén van die goede doelen is KWF
Eindhoven. En daar zijn we erg blij mee. Want er is dit jaar al meer dan € 3.500 gedoneerd
via verkochte goederen van De Doorstroom.
We spreken Rächel en Patrick Dücker, eigenaren van De
Doorstroom. Patrick “Wij werken echt anders dan ‘doorsnee’
kringloopwinkels die vaak alleen een commercieel doel hebben.
Door commerciële en sociale doelen te combineren creëren we
een echte win-winsituatie. Die twee hoeven elkaar niet te bijten,
ze kunnen elkaar juist enorm versterken.”
De mensen die goederen doneren bepalen helemaal zelf naar welk doel de 40% gaat. Dat kan dus echt
van alles zijn; van KWF Kankerbestrijding tot de lokale voetbalvereniging. De Doorstroom heeft
speciaal voor de correcte
administratie van alle
goede doelen een ingenieus
kassasysteem aangeschaft.
Dat mag ook wel, als je je
bedenkt dat er per jaar
ongeveer 400.000(!)
artikelen worden verkocht.
Wanneer je iets in de
winkel koopt, zie je op het
prijskaartje waar de
opbrengst naar toe gaat.
Rächel: “We willen gewoon
100% transparant zijn,
zodat iedereen precies
weet wat er met het geld
gebeurt en we zeker weten
dat het naar het juiste doel
Het team van De Doorstroom: vlnr Jeany, Rob, Rächel, Patrick en Joost
gaat.”

2

Samen komen we steeds dichterbij

Winkelbusjes: een belangrijke inkomstenbron
Voor KWF Eindhoven is de collecte natuurlijk de belangrijkste bron van inkomsten. Maar
wist u dat winkelbusjes ook ieder jaar een mooi bedrag opleveren? Dit jaar is er al ruim
€ 3600 opgehaald. Reden genoeg om uw ogen de kost te geven wanneer u
boodschappen doet. Winkels waar mensen nog vaak contant betalen zijn bij uitstek
geschikt voor het plaatsen van een busje en winkeliers staan er doorgaans zeer open
voor.

Winkel gespot? Geef het door!
Bent u dus in een winkel waar een busje op de toonbank niet zou misstaan? Overleg dit
dan met de eigenaar. Wanneer deze interesse heeft, kunt u het adres doorgeven aan Rob de Bouter
van KWF Eindhoven, via info@kwfeindhoven.nl

Marathon Eindhoven 2017
Op 8 oktober 2017 staat Eindhoven weer in het teken
van de marathon. De fanatieke hardlopers onder ons
kunnen zich weer uitleven op diverse loopafstanden.
Daarbij kunnen ze zichzelf – net als vorig jaar – weer
door vrienden en familie laten sponsoren om geld in
te zamelen voor het goede doel. Dit jaar is KWF
Kankerbestrijding bovendien uitgeroepen tot één van
de officiële goede doelen van Marathon Eindhoven en
dat betekent dat KWF veel extra media-aandacht zal
krijgen. Die gaat er hopelijk voor zorgen dat een
record aantal lopers zich zal laten sponsoren!
Bent u of kent u mensen die van hardlopen houden en mee zouden willen doen? Dan kunnen zij zich
eventueel aansluiten bij Team KWF, een initiatief van KWF Kankerbestrijding waarin je als individu of
als vriendengroep geld inzamelt. Je betaalt dan een inschrijfbedrag van € 15 en zamelt een
streefbedrag van € 500 in. Daarvoor krijg je:
 startbewijs van de Marathon Eindhoven op 8 oktober 2017
 officieel TEAM KWF Run shirt
 toegang tot de speciale TEAM KWF vip-ruimte
 je persoonlijk trainingsschema
 groepstrainingen van topsporters en experts
 aanmoediging tijdens het hele parcours van de speciale TEAM KWF supportteams
 toegang tot de unieke TEAM KWF community
 hulp bij het inzamelen van je sponsorgeld
Kijk op https://eindhoven.teamkwf.nl/ voor meer informatie.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt tweemaandelijks verspreid onder de vrijwilligers van KWF Vrijwilligers
afdeling Eindhoven. De volgende editie verschijnt in augustus 2017. Uiterlijke inzenddatum kopij: 31
juli 2017.
Redactie
Contact
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Rosanne Roxs, coördinator PR & Communicatie
communicatie@kwfeindhoven.nl
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