17°

21 mei 2015

Home

Adverteren

Bezorging

Colofon

Nieuwsbrief

RSS

Twitter

Volgen

Epaper

277 volgers

Vind ik leuk

Voorpagina Plaatsnamen Deel je nieuws Familieberichten (Inter)Nationaal Vacatures Adverteren Service Fotofelicitatie
Lokaal 112 Sport Zakelijk Activiteiten Voetbaluitslagen Agenda Fotoalbums
Voorpagina >> >>

Zoeken
Laatste Nieuws
21-05 De Bataaf kampioen Achterhoeks

Feestelijk startschot lancering project Wenters Goud
13-05-2015 09:50
LEZERSNIEUWS Door: Margreet de Pree
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Wenters Goud is een vrijwilligersproject van alle Winterswijkers vóór alle Winterswijkers
onder het motto "jouw talent is goud waard!".
Voor de inhoud van het project verwijs ik jullie graag naar ons persbericht ( zie hieronder).
Daarnaast nodigen wij jullie van harte uit om de feestelijke lancering bij te wonen op 22 mei
tussen 16.30 en 18.00 in het oude raadhuis. Burgemeester van Beem en wethouder Saris
zullen het officiële startschot geven voor Wenters Goud. Op dat moment gaat ook onze
website www.wentersgoud.nl draaien.
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Wenters Goud maakt een vliegende start!
In heel Nederland draaien soms al meer dan 10 jaar ruilprojecten onder verschillende
namen. Het originele idee van een LETS kring ( Local Exchange Trading System ) is dat
mensen op een soort markt diensten gaan verhandelen tegen betaling in een alternatief
ruilmiddel. In een LETS kring spelen gewone Euro's geen rol. De vereniging Wenters Goud
heeft aan het LETS systeem haar eigen Winterswijkse invulling gegeven op basis van de
gedachte dat iederéén iets kan en op een laagdrempelige manier zijn talenten kan
ontwikkelen. Wenters Goud stimuleert de inwoners van Winterswijk om actief deel te
nemen, creatieve ideeën te ontwikkelen en elkaar te helpen zonder dat geld een rol speelt.
Om aan het project een lokale twist te geven hebben we ons project Wenters Goud
gedoopt met als slogan "jouw talent is goud waard". Ons ruilmiddel hebben we "pyrietjes"
genoemd naar het pyriet dat gewonnen wordt in de Winterswijkse Steengroeve.
Maar hoe gaat dat dan allemaal in zijn werk?
Samen met een jou brengen we in kaart welke dienst je wilt aanbieden en wat voor een
diensten je zoekt. Je kunt daarbij denken aan allerlei eenmalige klussen maar ook aan
terugkerende klussen. Je schrijft je in als lid en zo nodig helpen we je om een digitale
account aan te maken in het ruilprogramma. De kosten voor het lidmaatschap bedragen €
10,- voor een kalenderjaar en worden geïnd via een incassomachtiging. Je kan je account
inrichten zoals je zelf wil : het enige dat echt verplicht zichtbaar moet zijn is je naam, een
telefoonnummer en/of mailadres en wat je wilt aanbieden. Ieder nieuw lid krijgt een aantal
pyrietjes om mee te starten.
We hebben de waarde van pyrietjes gesteld op 6 stuks per uur. Dat wil zeggen dat elke
klus, ongeacht wat het is, 6 pyrietjes per uur waard is. Je rekent dus met elkaar af op basis
van de tijd die er met een klus gemoeid is.
Locatie: Oude Raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1, Winterswijk
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