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Column
Henk Wieland, 70 jaar, is al
jaren actief binnen de FEC
(stichting Federatie Eindhovens
Carnaval). In 2005 werd hij
door de FEC uitgeroepen tot D’n
beste mensch van Eindhoven.
Een hele eer, die hij op zich niet
nodig vindt. Hij is secretaris
bij de werkgroep Prinsenwaog. Ook is Henk voorzitter
en zanger bij het Boeremoeske, een zanggroep ontstaan uit het carnavalsleven,
die jaarlijks zo’n 25x optreedt
in o.a. verzorgingstehuizen.

Mariëlle Rooijakkers
Manager Vrijwilligerspunt

Een succesvol
2014 mede
dankzij de
Kanjerclub!

Dankjewel kanjerclub!
In 2014 konden 731 deelnemers
tijdens 67 workshops profiteren
van alle kennis en middelen die
mede door Kanjerclubleden,
vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, ter beschikking zijn gesteld. Inmiddels bestaat de Kanjerclub uit 67 leden.
Zij leveren veelal diensten in
natura aan Kanjers, in de vorm
van workshops of ruimtes voor
de Vrijwilligersacademie. Ook
worden acties en aanbiedingen
voor Kanjers aangeboden.
Namens Vrijwilligerspunt spreek
ik de hoop uit dat de bereidheid
om in vrijwilligers te investeren
ook in 2015 weer zo overweldigend zal zijn!

Henk Wieland
werkt mee aan
een fijne carnaval

“Met carnaval even je hoofd leeg
maken en genieten.”
Links Henk Wieland, rechts Gerard Span, voorzitter De Dommelkanters. Foto: Flip Raap

www.jijbenteenkanjer.nl

en profiteer van alles wat Kanjers te bieden heeft. Volg ook
de social media, via Facebook
en Twitter van Vrijwilligerspunt.

Waar te beginnen? Verzamel mensen om je heen
met hetzelfde enthousiasme, daadkracht en
die beslissingsbevoegd zijn. Een actieve groep
vrijwilligers voor de uitvoering is ook handig.
Zorg voor een realistische tijdsinschatting voor
het op poten zetten van het evenement. En verder?
Subsidie: De gemeente Eindhoven heeft een subsidieregeling voor evenementen die aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Bij stichting Eindhoven365
kun je de subsidieaanvraag indienen*.

dus meer inzet:
VHD breidt uit!
De Vrijwillige HulpDienst (VHD)
koppelt vrijwillige Maatjes aan
Eindhovenaren die wel wat hulp
en steun kunnen gebruiken.

1. B
 eheerder Trefpunt Oude
Toren (V3472)
2. Duofietser (V2707)
3. Ouderen internetcafé (V1649)
4.	Begeleider ziekenhuisbezoe-

2 feb	Solliciteren
9 feb	Introductie solliciteren
9 feb	Excel voor beginners
23 feb	Penningmeesterschap

Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

Aan het begin van 2015 is een
oprecht dankjewel aan alle
Kanjerclubleden op zijn plaats.
Dank voor jullie maatschappelijke betrokkenheid, die ook
in 2014 weer heeft bijgedragen
aan de erkenning, waardering
en versterking van de vrijwillige
inzet in Eindhoven!

Indienen subsidieaanvraag: www.eindhoven.nl/producten/Subsidie-voor-evenementen.htm

Vrijwilligersacademie februari

ken (V2933)

Kanjerclubleden bedankt!

*	E HV365: Begijnenhof 4-6, 5600 AK Eindhoven. Bel 040-7074040 of stuur een e-mail naar info@eindhoven365.nl

Banenladder
februari 2015

Vergunningen: Vaak is een melding of vergunning nodig, check dit op www.eindhoven.nl (zoek op
evenementen). Wat ook kan spelen: veiligheidsplan,
auteursrecht, geluidsoverlast, sluitingsuur, plaatsen van
tenten en podia, gezondheid- en hygiëneregels, drank,
horeca. Stichting Eindhoven365 kan hierin adviseren.
Verzekering: De gemeente Eindhoven heeft een collectieve
vrijwilligersverzekering. Deze dekt niet altijd schade. Ook
onderbreking of niet doorgaan van evenementen door
extreem weer of wegblijvende artiesten valt erbuiten. Check
vooraf en zorg voor aanvullende evenementenverzekering.

Vrijwilligerswerk doen voor stichting
FEC? Zie: www.lampegatdegekste.nl

Online cursussen
Vrijwilligers in Eindhoven kunnen
ook e-learningmodules volgen,
zie: www.jijbenteenkanjer.nl

In het afgelopen jaar steeg
het aantal hulpvragen enorm.
Daarom hebben wij voor 2015
uitbreiding aangevraagd en…
gekregen! SUPER. Er zijn ook
twee nieuwe Maatjesprojecten:
DementieMaatje

Een Maatje voor mensen die
kampen met dementie, waar ook
hun mantelzorgers bij terecht
kunnen. De pilot die in augustus 2014 startte, gaat dus door!
NetwerkCoach

Maatjes helpen via de methodiek van ‘netwerkcoach’ hulpvragers bij het herstellen en/of
uitbreiden van hun eigen sociale
netwerk. De faciliteiten hebben
we, wat we nog zoeken zijn
nieuwe Maatjes.
Interesse om Maatje te worden?
Kijk op www.vhd-eindhoven.nl.

Nieuws & tips
Nieuwtjes en tips zijn altijd welkom via
redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Meer info:
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
Vrijwilligerspunt: Hoogstraat 1,
5611 JP Eindhoven, tel. 2193399

Wil je ook een bijdrage leveren
door kennis te delen in een
workshop, het aanbieden van
diensten, ruimten of acties, of
door een geldelijke bijdrage?
Vraag dan naar de mogelijkheden. Neem contact op via
telefoonnummer (040) 2193399,
of mail info@jijbenteenkanjer.nl.

2 TOEGANGSBEWIJZEN
VOOR V13,Voor aangemelde Eindhovense vrijwilligers (Kanjers) en mantelzorgers
TWEE TOEGANGSBEWIJZEN
VOOR SLECHTS V13,BIJ SERVICE BIOSCOOP ZIEN
Actievoorwaarden: Geldig tegen inlevering van
deze coupon en op vertoon van mantelzorg- of vrijwilligerspas. Voor 3D films geldt een toeslag van
€ 2,50 p.p. Niet geldig in combinatie met andere
acties of kortingsregelingen, voor speciale voorstellingen en films uitgesloten door de filmverhuurder. Actie van 25 januari t/m 28 februari 2015.

Keizersgracht 19 www.zienbioscopen.nl T (0)40 297 47 47

actiecoupon

“Jij bent een Kanjer!”

“ Vrijwilligerswerk doen is
verplichtingen
aangaan.”

Evenement organiseren? Doen!

Kanjers Online! Meer hulpvragen
Meld jezelf of een vrijwilliger
uit jouw omgeving aan via

Henk: “Al vanaf mijn jeugd ben
ik actief in het verenigingsleven.
Als je vrijwilligerswerk
aanpakt, ga je ook verplichtingen aan. De
mensen rekenen erop.
Het werk voor de Prinsenwaog is in volle
gang. Prinsen en prinsessen worden tijdens
de inauguratie door een carnavalsvereniging in vol ornaat
gewogen. Zo’n 20 dagen na
carnaval, halverwege de vastenperiode, worden ze opnieuw
gewogen. Gewichtstoename of
-afname na carnaval maakt het

Het resultaat van samen werken
“Ik ben graag met mensen bezig
en vind het fijn om op de achtergrond te bekijken hoe een feest
succes heeft. Als ik zie dat wat je
samen hebt gedaan resulteert in
blije mensen denk ik:
daar doe ik het voor.”
Tiny Oosterbosch, voorzitter commissie Boerenbruiloft: “Al vele jaren is
Henk in het Eindhovense
bezig om de gemeenschap te vermaken. Hij
heeft jaren de Boerenbruiloft en het
randgebeuren hier omheen mede
georganiseerd. Daarom verdient Henk
het wat mij betreft om als Kanjer eens
extra gewaardeerd te worden.”

✁

in 2014 werkte Vrijwilligerspunt weer actief aan de versterking van de vrijwillige
inzet in Eindhoven. Veel vrijwilligers vonden de weg
naar het Kanjersplatform en
schreven zich in als Kanjer.
Vaak na het volgen van een
workshop bij de Vrijwilligersacademie. Daar werden
ze attent gemaakt op de
gratis E-learningmodules, te
volgen via de Online Vrijwilligersacademie die het
platform aanbiedt.

mogelijk om een prijs te winnen.
Hieromheen organiseren we een
feest, met kinderactiviteiten, sfeer
en muziek, het is de afsluiting van
carnaval in Lampegat. Het is fijn
om soms het leven van alledag
aan de kant te zetten. Met carnaval maak je even je hoofd leeg.
Als ik mensen zie genieten van
een activiteit die ik mede georganiseerd heb, dan ben ik heel blij.”

