Nieuwsbrief Wenters Goud

lente 2016

Beste leden en belangstellenden van Wenters Goud,
Wat klinkt dat heerlijk : Lente 2016. Tijd om elkaar weer bij te praten over het reilen en zeilen van
Wenters Goud.
We willen jullie vooral ook uitnodigen om op deze nieuwsbrief te reageren. Uiteraard mag dat ook
op Facebook en / of Twitter maar ook een mailtje/kaartje/telefoontje is van harte welkom.

Veel leesplezier gewenst!

Bericht van het bestuur van WG
Even bijkletsen

Na onze laatste nieuwsbrief van najaar 2015 heeft het bestuur zich vooral bezig gehouden met het
opzoeken van de publiciteit. Bijna 250 Winterswijkse verenigingen, instanties, serviceclubs en
andere organisaties hebben een persoonlijke mail van
ons ontvangen waarin we Wenters Goud voorstellen,
vragen om ons idee te delen met leden, achterban,
klanten, etc. en voorzien van onze flyer. Daarnaast
hebben we weer flinke aandacht in de krant gehad met
een artikel van een halve pagina, een interview op de
lokale radio en later nog een item bij de lokale TV
Slingeland. We hebben een voordracht gehouden voor
de organisaties die werkzaam zijn in De Post en hebben
gesprekken gevoerd met Estinea, Siza en dagbesteding
van De Zorgconsulent om te kijken wat Wenters Goud kan betekenen voor mensen die een
dagbesteding zoeken. Volgens ons is er geen Winterswijker meer over die Wenters Goud niet kent!
Aan het eind van deze publiciteitsactie hebben we op 8
december een Speed-date-sessie met Wenters Goud
georganiseerd. Iedereen was van harte welkom om kennis
te maken met het concept van Wenters Goud, met elkaar
en elkaars diensten en mogelijkheden bespreken. Met ruim
40 ( ! ) belangstellenden waren we te gast in de werkplaats
van Garantiebaan. Er werd veel uitgewisseld, kennisgemaakt
en uitgelegd en iedereen was enthousiast en
geïnteresseerd. Na die avond kwam de aanmelding van
nieuwe leden weer goed op gang en merkten we dat veel
mensen wisten wat Wenters Goud is.
Ondertussen ligt dat allemaal weer een paar maanden achter ons en zijn we ons als bestuur weer
aan het voorbereiden op onze 2e algemene ledenvergadering van dinsdag 22 maart. We zijn
immers een vereniging en dat betekent dat we jaarlijks als bestuur verantwoording af moeten
leggen aan onze leden als het gaat om wat we gedaan hebben en hoe we de financiën beheerd
hebben in het afgelopen jaar. Daarvoor maken we een bestuursverslag en heeft een kascommissie
keurig de “boeken” gecontroleerd.

Maar we maken er natuurlijk geen saaie avond van met
cijfertjes en verslagen! We hebben ook een gast
uitgenodigd. In Zutphen draait er al jaren een ruilkring die
inmiddels veel ervaring heeft.
Anton van Arem, secretaris van de LETS kring in Zutphen
komt ons vertellen hoe zij de ruilkring opgezet hebben en
hoe het daar draait en wat hun ervaringen en ideeën zijn.
De avond begint om half 8 met koffie, thee en Ingrid haar
befaamde appeltaart en om 8 uur gaan we echt van start.
We zijn wederom te gast in de werkplaats van
Garantiebaan, bij de achteringang van de oude technische
school aan de Prins Hendrikstraat ( bereikbaar vanaf de
parkeerplaats achter de Tricotfabriek ). We hopen al onze leden weer te ontmoeten die avond.
Naast het programma is er natuurlijk ook volop ruimte om ervaringen uit te wisselen, elkaar
diensten aan te bieden en kunnen wij je laten zien hoe je met onze site nog meer uit Wenters
Goud kunt halen. Er zijn voldoende laptops om elkaar e.e.a. te kunnen laten zien en uitleggen.

Iets doen voor de vereniging
Wil je ook iets doen voor de vereniging? Je kunt daar lekker ook pyriet mee verdienen! Meld je aan
bij het bestuur; er is altijd iets te doen en ook hiervoor geldt dat iedereen iets kan….

Overzicht van vraag en aanbod binnen Wenters Goud op dit moment:
In de tuin
Gevraagd: Hulp in de moestuin
Gevraagd: Hulp bij bomen planten en gras maaien
Gevraagd: Hulp bij heggen snoeien
Aangeboden: Hulp in tuin en moestuin
Aangeboden: Hulp bij tuinwerkzaamheden
In huis
Gevraagd: Samen ramen lappen
Gevraagd: Meubels in de was zetten
Gevraagd: Hulp bij heggen snoeien
Aangeboden: Opruimen
Aangeboden: Boekhouding ordenen
Aangeboden: Glazen wassen
Aangeboden: Koffie/thee drinken en een klusje doen

Eten en drinken
Aangeboden: Taarten bakken
Aangeboden: Samen eten
Aangeboden: Samen plantaardige recepten maken
Aangeboden: Plantaardige voedingsadviezen

Kinderen & dieren
Aangeboden: Hond uitlaten
Aangeboden: Paard rijden
Aangeboden: Dieren verzorgen
Aangeboden: Kinderoppas
Aangeboden: Opvoedkundige adviezen
Gevraagd: Oppas voor kinderen
Gevraagd: Hobby delen met kinderen
ICT en techniek
Aangeboden: Telefonische hulp bij computerproblemen
Aangeboden: Telefonisch advies bij aanschaf IT apparatuur
Aangeboden: Fotoboekje maken
Gevraagd: (Web)tekstschrijver
Gevraagd: Hulp en advies bij Facebook
Persoonlijke verzorging
Aangeboden: Massage
Aangeboden: Inval voor mantelzorgers
Gevraagd: Nagels lakken
Gevraagd: Haren opsteken
Overige advertenties
Aangeboden: Creatief fotograaf
Aangeboden: Foto’s en filmpjes maken
Aangeboden: Boodschappen doenAangeboden: Rit met koets
Aangeboden: Wegbrengen vuilnis, glas, etc.
Aangeboden: Excursie in de natuur
Aangeboden: Meditatie in de natuur
Aangeboden: Samen yoga doen
Aangeboden: Lessen voedselnatuur/permacultuur
Aangeboden: Hulp met buitenlandse formulieren
Aangeboden: Samen uit
Aangeboden: Samen muziek maken
Aangeboden: ‘Wild’ kamperen op het erf
Aangeboden: Vervoer met de auto
Aangeboden: Hulp bij sollicitatie
Aangeboden: Alle soorten naaiwerk
Aangeboden: Flyers, folders etc. maken
Gevraagd: Fiets poetsen
Gevraagd: Auto schoonmaken

Gevraagd: ervaringen van leden

Inmiddels vindt er al volop ruilhandel plaats via onze website. Als je één keer je eerste

transactie hebt gedaan en merkt hoe verassend en leuk dat is, is het hek al gauw van de
dam en wil je meer. We vragen leden steeds om iets te schrijven over hun ervaringen met
Wenters Goud, zodat we die kunnen gebruiken op Facebook, Twitter en Instagram,voor de
nieuwsbrief en gewoon voor mond-tot-mond-reclame. Liefst met een fotootje erbij, want
dat spreekt meer. Op die manier houden we de vaart in onze Facebookpagina en andere
social media. Dat is geen doel op zich maar staat vooral in dienst van het werven van leden
en bekendheid.
https://www.facebook.com/wentersgoud
https://instagram.com/wentersgoud
https://twitter.com/wentersgoud
Nodig je vrienden uit om WG te liken, te delen, schrijf reacties en deel berichten zodat WG zich als
een olievlek verspreid over Winterswijk!
We komen elke 2 weken op dinsdagmiddag om 5 uur bij elkaar in Het Kronenhuis om een uurtje te
overleggen over lopende zaken. Wie er zin heeft om aan te sluiten, mee te praten of iets in te
brengen : aan onze tafel is altijd plaats voor iedereen! Voel je dus van harte welkom om aan te
sluiten.

Agenda : ALV op 22 maart om 19.30 bij Garantiebaan ( zie hierboven )
We zullen jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van alles wat we doen, via de
social media, nieuwsbrieven, website van WG en mails.
We hopen dat jullie deze nieuwsbrief met plezier hebben gelezen en kijken uit naar
jullie reacties!

