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Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
stellen van de belangrijkste ontwikkelingen.

Oprichting stichting
Wij zijn verheugd dat we u kunnen meedelen dat de
Stichting Grip op de Knip Heerde, handelend onder de
naam SchuldHulpMaatje, van start is gegaan.
Op 25 februari hebben de nieuwe bestuursleden hun
handtekening gezet onder de oprichtingsakte en de
inschrijving bij de Kamer van koophandel. Dit vond
plaats op het notariskantoor Feijen & de Vries onder
het toeziend oog van Mr. E. Feijen. Hij heeft
belangeloos zijn medewerking verleend en daarvoor
zijn wij hem zeer erkentelijk.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter
Joke Eilander
Secretaris
Miny Sonnenberg
Penningmeester
Ron Nijman
Fondsenwerver
Bertus Klaassen

vacature
Vanwege de belangrijke taak van het bestuur, om in
de gemeente Heerde naamsbekendheid te creëren,
zijn we nog op zoek naar iemand die zich wil richten
op de P.R. en alles wat daar bij komt kijken.
Wilt u, als lezer van deze nieuwsbrief, ons helpen bij
het zoeken van de juiste persoon?

Coördinator
Een belangrijke taak is weggelegd voor de
coördinator. Deze doet o.a. de intake en matching van
de maatjes en de hulpvragers, geeft leiding aan de
groep vrijwilligers en rapporteert aan het bestuur.
Fredie van Holst zal deze taak op zich nemen en ze
wordt daarin bijgestaan door Gerda Harms.

Fredie en Gerda zullen binnenkort samen met een 4
tal maatjes beginnen met de 3 daagse opleiding. Deze
wordt verzorgd door het Landelijk Service Punt van
SchuldHulpMaatje. Na het afronden van de opleiding
zijn ze gecertificeerd SchuldHulpMaatje en kunnen
dan als maatje aan de slag.
Overdracht werkzaamheden
Op 4 april is er een vergadering gepland van de
werkgroep en het bestuur, waarbij de werkgroep haar
taken officieel overdraagt aan het bestuur. De
werkgroep zal hierna ontheven zijn van haar taak.
Wim Moggré heeft namens het Landelijk Service Punt
van SchuldHulpMaatje als ‘bouwer’ de werkgroep in
haar werkzaamheden ondersteunt. Zijn
werkzaamheden eindigen tegelijk met het opheffen
van de werkgroep. Wij zijn Wim dankbaar voor zijn
vakkundige advisering. De ondersteuning vanuit het
LSP is hiermee niet beëindigd, maar wordt op een
andere manier voortgezet.
Werving maatjes
Binnenkort zal er een nieuwe wervingsronde voor
maatjes plaats vinden. Als u hier belangstelling voor
heeft of iemand weet die wel graag als maatje aan de
slag wil, dan horen wij dat graag.

Intentieverklaring
Zoals u weet is de oprichting van Stichting Grip op de
Knip Heerde het initiatief van de Heerder kerken,
inclusief de kerken in de dorpskernen Wapenveld,
Vorchten en Veessen. Op 19 april wordt dit nog eens
onderstreept door het ondertekenen van een
intentieverklaring, tijdens een bijeenkomst in de
Hervormde Kerk te Veessen. De deelnemende kerken
worden binnenkort hiervoor uitgenodigd.
informatie
Meer informatie over SchuldHulpMaatje kunt u
vinden op de landelijke website
www.schuldhulpmaatje.nl. Heeft u vragen over
Stichting Grip op de Knip Heerde of over de bestuursen maatjes vacatures, dan kunt u dat doen via
onderstaand e-mail adres.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Grip op de Knip Heerde

Secretariaat p/a Kerkstraat 27 8174 LT Veessen e-mail: shmheerde@kpnmail.nl

