
Beste Leden,
 

Het is alweer een tijd geleden dat er activiteiten waren in ons
wijkgebouw. Helaas kunnen en mogen wij niet nog open en kunnen wij
jullie niet welkom heten in ons mooie verbouwde gebouw. 
Over een tijd, wanneer covid-19 het toelaat, hopen wij iedereen weer te
zien. Tot die tijd houden wij jullie op de hoogte via de nieuwsbrief,
Facebook, Instagram en de website.

Sommige van jullie hebben misschien al
gemerkt dat wij de contributie (nog) niet
hebben geïncasseerd. Wij hebben dan ook
besloten om te wachten met incasseren totdat
wij weer open mogen. 

Van de leden die al betaald hebben voor dit
jaar verschuiven wij de contributie naar later
dit jaar. Bij jullie wordt er dus niets
geïncasseerd wanneer wij weer opengaan.

De leden die zelf elk jaar de contributie betalen
willen wij vriendelijk verzoeken om hiermee te
wachten.

Voor vragen over de contributie mag je mailen
naar ledenbeheer@despilveghel.nl.
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Activiteiten
Momenteel vinden er geen activiteiten plaats
in het wijkgebouw. Houdt de website,
Facebook en de Stadskrant in de gaten voor
informatie rondom de activiteiten.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het
RIVM en de gemeente rondom het Corona
virus. 

Incasseren Contributie



Turfven, Mergelven, Ketelven, Vlasven, Spoorven, 
De Weides, De Laren, De Schilderswijk.

20 maart
17 april
15 mei
19 juni
17 juli

21 augustus
18 september

 
De Donken, De Velden, Rietven, Moerven, 

Visven, Bosven
 

27 maart
24 april
22 mei
26 juni
24 juli

28 augustus
25 september
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Oud Papier

Hoeveel halen wij op 
aan oud papier?

December 2020

46340 kg

Januari 2021

40620 kg

Bijbaantje? Bijverdienen?!

Ben je 18 jaar of ouder heb je een goede conditie en wil je graag wat bijverdienen?
Wij zijn op zoek naar beladers om het oud papier op te halen voor onze vereniging.
Het gaat om twee zaterdagen in de maand (3e en 4e zaterdag van de maand) waar je een goede
vergoeding voor krijgt.
Op deze manier kan je een centje bijverdienen en uitsparen op de sportschool, een betaalde training
dus! Oud papier dozen in de vrachtwagen gooien loont zeker de moeite!

Neem voor meer informatie, aanmelden of en keer meedraaien contact op via
activiteit@despilveghel.nl

Februari 2021

48760 kg



D E  S P I L  1 - 2 0 2 10 3



D E  S P I L  1 - 2 0 2 10 4

 
Wijkvereniging De Spil

De Bunders 5
5467 JZ Veghel

Tel. 0413-362286
 

www.despilveghel.nl
www.facebook.com/despilveghel

 

Vacatures
Heb jij een paar uurtjes over om  het gezellige team
van vrijwilligers te helpen en vind je het leuk om
actief bezig te zijn tijdens één (of meerdere) van
onze activiteiten? 
 
Wij zijn opzoek naar jou!

Je kunt jezelf aanmelden via de website of mailen
naar vrijwilligers@despilveghel.nl

Bestuurslid

Agenda maken en notuleren bij overleggen;
Ledenbeheer;
Contact onderhouden met de werkgroepen;
Social Media bijhouden*;
Website bijhouden*;
Nieuwsbrief (ca. 6 x per jaar) en/of
bewaarfolder*.

Vele handen maken licht werk!
Kom jij ons bestuur versterken? We zijn nu met
zijn drieën, we zouden graag met meer mensen
zijn om zo de taken wat te verdelen!

De werkzaamheden kunnen bestaan uit, maar
er zijn meer mogelijkheden:

*Mag eventueel ook door iemand gedaan worden die niet
in het bestuur wil.

Wij vragen om voldoende digitale vaardigheden om goed
met een computer, tablet en smartphone om te kunnen
gaan.

Beheerder

Openen en sluiten van het wijkgebouw;
Ervoor zorgen dat alles goed verloopt
tijdens een externe activiteit;
Bardienst;
Voorraadbeheer.

Een beheerder is de spil van het wijkgebouw.
Dagen en tijden in overleg.
 

De werkzaamheden:

Wij vragen om voldoende digitale vaardigheden om goed
met een computer, tablet en smartphone om te kunnen
gaan.

Vrijwilliger activiteiten

Bardienst;
Deelnemers te woord staan en helpen
tijdens een activiteit;
Bedenken en uitvoeren van nieuwe
activiteiten.

Onze activiteiten kunnen niet draaien zonder
onze vrijwilligers. Voor diverse activiteiten
kunnen wij altijd nieuwe, enthousiaste en
betrokken vrijwilligers gebruiken.
 
De werkzaamheden:

https://www.despilveghel.nl/
https://www.facebook.com/despilveghel

