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De vereniging Wenters Goud is opgericht op 28-01-2015 en vindt haar wortels in Winterswijks
Belang.
Doelstelling: het doel van de vereniging is om via een platform dienstenruil aan te bieden, waarbij
ontplooiing van eigen talenten, uitgaan van eigen kracht en het samenbrengen van leden centraal
staat om zo het sociaal en economisch welzijn en duurzaam leven in Winterswijk en omgeving te
bevorderen. Wenters Goud stimuleert de inwoners van Winterswijk om daaraan actief deel te
nemen, creatieve ideeën te ontwikkelen en elkaar te helpen zonder dat geld een rol speelt.




















WG wil haar doel bereiken door :
Het aanbieden van een digitaal handelsnetwerk waar vraag en aanbod samenkomen en het
betalingsverkeer via een fictief ruilmiddel plaatsvindt
Het verzorgen van een nieuwsbrief
Het organiseren van ontmoetingsmomenten
Samenwerking met andere partijen
Doelen/ambities voor 2015 :
Realiseren website met een goed functionerend Cyclos programma voor het digitale prikbord van
vraag en aanbod
Realiseren van campagne om leden te werven en bekendheid aan WG te geven. Minimaal 50 leden
inschrijven in 2015.
Minimaal 100 transacties bewerkstelligen in 2015
Samenwerking opzoeken met partners en organisaties in het sociale domein
Realiseren van een wekelijks spreekuur/inloop in De Post
Opzetten van een ledenadministratie en financiële administratie
Realiseren van een maandelijkse nieuwsbrief voor de leden
Realiseren van een eerste Algemene Leden Vergadering aan het eind van 2015
Werven van donateurs, streefbedrag is minimaal € 500,- in 2015.
Doelen/ambities middellange termijn:
In 2016 50 nieuwe leden, daarna ieder jaar toename met 25 nieuwe leden
In 2016 minimaal 3 transacties per lid per jaar
Onderzoeken of er draagvlak is / behoefte is aan een (k) letscafé.
Jaarlijks evenement voor alle leden organiseren.
De organisatie van WG overdragen aan nieuwe groep vrijwilligers. Leden WB blijven wel actief
binnen het bestuur.
Vanaf 2016 moet WG financieel op eigen benen kunnen staan.
Evaluatie en bijsturen : Ieder half jaar evalueert het bestuur van WG de voortgang in het bereiken
van de gestelde doelen en legt het bestuur haar bevindingen vast. Eventueel kunnen halverwege
het jaar de doelstelling bijgesteld worden. Het bestuur legt in de ALV verantwoording af met
betrekking tot het behalen van de doelstellingen. De ALV kan nieuwe doelstellingen opdragen aan
het bestuur.

