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Nieuwsbrief Stichting GoedeDoelenWeek Uden 
 

ÉÉN VOOR ALLEN. ALLEN VOOR ÉÉN 
 
 
 

 
Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief van de Stichting GoedeDoelenWeek Uden. Deze brief is vooral bestemd 
voor u, onze vrijwilligers en geïnteresseerden. 
Regelmatig houden we u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de voorbereidingen voor de eerstkomende 
GoedeDoelenWeek Uden: 14 t/m 18 april 2020. 
 
Het logo van de GoedeDoelenWeek Uden is gebaseerd op de Ujese kers. Vroeger kon je de boomgaarden over 
heel Uden vinden. Die tijden zijn niet meer. Maar nu herleeft de Ujese kers van vroeger in het embleem van de 
GoedeDoelenWeek Uden. Straks zien we de kers weer door heel Uden!! 
 
In deze uitgave: 

 

1. De Kers is aan onze voorzitter: Jan van den Boom. 
2. Stand van zaken:  

a. Bestuur 
b. Taakgroep Financiën en Administratie 
c. Taakgroep Communicatie en PR 
d. Taakgroep Logistiek en Materialen 
e. Taakgroep Collectanten en Wijkindeling 
f. Werkgroep Sponsoring 

3. Onderwerpen in de pen.  
4. GoedeDoelenWeek Uden in de media. 
5. Reacties op de nieuwsbrief. 

 
 
1. De Kers is aan onze voorzitter: Jan van den Boom 
 

Mijn naam is Jan van den Boom. Ik ben pas 67 jaar, woon in Uden en ben gelukkig getrouwd. 
In april werd ik benaderd voor een bestuursfunctie bij de GoedeDoelenWeek Uden. Eerst heb 
ik een bijeenkomst bijgewoond van de deelnemende fondsen om de sfeer te proeven. Ik trof 
een groep enthousiaste personen die er de schouders onder wil zetten en er een succes van wil 
maken. Sommigen meldden zich spontaan aan als bestuurslid. Ik kon geen nee zeggen toen 
men mij vroeg als voorzitter. Samen met Eugène van Hoorn (secretaris) en Ton van 
Summeren (penningmeester) is daarmee het dagelijks bestuur gevormd. 

 
Er moet veel werk verzet worden. Gelukkig zijn inmiddels ruim 30 vrijwilligers bezig met de voorbereidingen. 
De bekende spreuk ‘Vele handen maken licht werk’ is daarbij goed van toepassing! 
Ondertussen hebben zich al ruim 550 collectanten aangemeld, dat is een geweldige opsteker!! We zoeken er nog 
een aantal om straks heel Uden te kunnen bestrijken. 
En, wij hebben al een aantal sponsoren gevonden die ons op allerlei gebied ondersteunen!!! 
 
Graag wil ik alle vrijwilligers alvast hartelijk bedanken voor al het werk dat ze verzetten. De collectanten wil ik 
alvast bedanken dat ze zich weer geheel vrijwillig willen inzetten voor de medemens. Daarvan krijgen we de 
energie om de GoedeDoelenWeek Uden tot een succes te maken: straks in 2020 en ook in de jaren daarna. 
Daarom past onze leuze “ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN” zo mooi bij onze actie. 
Eén collecte voor alle inwoners van Uden. Alle mensen voor één doel: hulp aan de medemens. 
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2. Stand van zaken. 
 

a. Bestuur van de Stichting. 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitters van de 4 
taakgroepen.  
 

 
Het bestuur verenigd om de kers (v.l.n.r.):  
 
Marianne van Schilt Communicatie en PR  
Ineke van Osch  Financiën & Administratie 
Ton van Summeren Penningmeester 
Eugène van Hoorn Secretaris 
Jan van den Boom Voorzitter 
Cees van Uden  Collectanten & Wijkindeling 
Trees van de Snepscheut Logistiek & Materialen 
 

 

Het opzetten van de Stichting heeft veel voeten in aarde gehad. De oprichting van de Stichting bij de 
notaris, inschrijving in de Kamer van Koophandel, regelen van de bankzaken, opstellen van statuten en 
reglementen, verkrijgen van de ANBI status. Dat is nu gelukkig allemaal officieel en afgerond.  
De lijst van deelnemende fondsen is nu definitief met 17 goede doelen. En elk fonds neemt een taak in 
de voorbereiding en uitvoering van de GoedeDoelenWeek. Iedereen is nu druk bezig met afstemming 
tussen de taakgroepen om alles op tijd klaar te hebben.  
Datum van de GoedeDoelenWeek Uden is officieel vastgelegd op 14 t/m 18 april 2020.  
 

b. Taakgroep Financiën en Administratie 
 

Ineke van Osch, voorzitter van de taakgroep.  
 

Momenteel is het nog vrij rustig in de taakgroep. Wij zijn nog op zoek naar personen 
die heel goed met Excel kunnen werken en vooral een boekhoudkundige achtergrond 
hebben.  
Voor het opstellen van de jaarrekening hebben we al een vrijwilliger gevonden: René 
Timmers van het bedrijf Finovion gaat dit verzorgen.  
 

 
c. Taakgroep Communicatie en PR 

 

Marianne van Schilt, voorzitter van de taakgroep. 
 

Allereerst hebben we een passend logo gekozen voor de GoedeDoelenWeek Uden: 
de kers, dat is het symbool van Uden! Die kers ga je overal terugzien: in onze 
brieven, op onze website en in onze persberichten. Maar ook straks in Uden op onze 
collecte-emmers, posters, flyers en spandoeken etc. De GoedeDoelenWeek lijkt nog 
ver weg maar we zijn nu al bezig om het drukwerk, dat bij alle inwoners van Uden 
bezorgd gaat worden, te verzorgen.  

 

Gelukkig krijgen we hulp van “Muzemaatjes” van Muzerijk.  Zij gaan alle 16.400 brieven met 
informatie invouwen in de enveloppen. In de week voor de goededoelenweek worden deze enveloppen 
verspreid over heel Uden. 
 

Inmiddels is onze website online: https://goededoelenweekuden.nl/ . Hierop vindt u allerlei informatie 
over de GDW Uden: de deelnemende goede doelen, de sponsoren, informatie vanuit de organisatie, 
veelgestelde vragen, de laatste berichten. Via de website kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen. 
En u kunt zich aanmelden als vrijwilliger of als sponsor. Of schrijf u in voor een abonnement op onze 
berichten! 
 

Ook plaatsen wij regelmatig berichten in Udens Weekblad, Brabants Dagblad en Udenaar de Toekomst. 
Nieuws over de GDW Uden kunt u verder ook vinden op onze facebookpagina 
https://www.facebook.com/goededoelenweekuden/ . Wilt u s.v.p. zo vaak mogelijk de berichten liken 
en delen. Daarmee krijgen we een nog groter bereik. Alvast hartelijk bedankt daarvoor! 
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d. Taakgroep Logistiek en Materialen 
 

Trees van de Snepscheut, voorzitter van de taakgroep. 
 

Onze taakgroep houdt zich bezig met de materialen die nodig zijn voor de collecte. 
We kijken naar uitvoering en hoeveel er nodig is. Een voorbeeld is onze collecte-
emmer bestaande uit een aantal onderdelen: emmer, deksel, versteviging. In totaal 
gaat het om ruim 600 exemplaren. Gelukkig hebben we bedrijven gevonden die ons 
volledig hebben gesponsord. Inmiddels zijn alle spullen geleverd.  U gaat dit 
binnenkort terug zien in een speciaal media bericht!! 

Andere materialen waar we mee bezig zijn: identiteitsbewijzen, vlaggen, banners, spandoeken, flyers en 
posters. Ook hier weer is belangrijk: hoe maken we de uitvoering en hoeveel is er nodig. En bij alles 
zoeken we naar oplossingen met beperkte kosten. Want de opbrengst van de GoedeDoelenWeek is 
bovenal bestemd voor de goede doelen.  
 

En waar laten we al die materialen? Gelukkig is er belangeloos opslagruimte ter beschikking gesteld 
door t Handelshuys. 
Meer hierover en over andere sponsoren in de volgende uitgave van de Nieuwsbrief. 
 

e. Taakgroep Collectanten en Wijkindeling 
 

Cees van Uden: voorzitter van de taakgroep. 
 

Wij maken vooruitgang met het verzamelen van collectanten en coördinatoren. 
Binnenkort beginnen we met het indelen van de collectanten bij de coördinatoren. 
We komen nog zeker een tiental coördinatoren te kort en collectanten kunnen we 
zeker ook nog een flink aantal gebruiken. In de wijken Bitswijk, Bogerd, Flatwijk en 
het buitengebied zoeken we per wijk ongeveer een tiental collectanten, in het 
Centrum gaat het over enkele tientallen. Voor de rest zijn we redelijk op peil.  

 

Uiteindelijk willen we uitkomen op ruim 600 collectanten. Daarmee kunnen we het aantal adressen per 
collectant beperken tot ca. 30.  
Hebben wij misschien iemand vergeten te vragen of kent u iemand die wil 
helpen als collectant of als wijk-coördinator? Men kan zich aanmelden bij: 
col-wijk@goededoelenweekuden.nl of via het contactformulier op de 
website. Wij nemen dan met u contact op. 
 

Informatie-avond 
 

Op donderdag 28 november om 19.00 is er een informatieavond voor de 
wijk-coördinatoren. Deze avond is in de grote zaal van Muzerijk.  
Heeft u interesse voor deze avond maar heeft u nog geen uitnodiging 
ontvangen: meldt u zich dan aan bij: 
col-wijk@goededoelenweekuden.nl.  
 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd en vele handen maken licht werk. 
 

f. Taakgroep sponsoring 
 

De taakgroep is zeer erkentelijk voor alle sponsoring die al vanuit instellingen en bedrijven is 
aangeboden. Momenteel zijn we nog met een aantal partijen in gesprek. In de volgende nieuwsbrief 
willen we uitvoerig ingaan op dit onderwerp.  
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3. Onderwerpen in de pen. 
 

Binnenkort zullen we verder ingaan op een aantal onderwerpen. We denken dan bijv. aan: 
 
 Verschillen collecte oude stijl en de goededoelenweek en wat houdt dit in  
         voor de collectanten en voor de wijk-coördinatoren? 
 Levering en assemblage van de collecte-emmers. 
 GDW Uden ontvangt ANBI erkenning: wat betekent dit? 
 Mogelijkheden om te doneren voor de GDW Uden. 
 De informatiepakketten voor de inwoners worden klaargemaakt. 

Elke maand plaatsen we een artikel in het Udens Weekblad, en een enkele keer in het Brabants Dagblad. 
Daarnaast houden we u op de hoogte met berichten op onze website en facebookpagina. Neemt u eens een 
kijkje op de website. Schrijft u in voor automatische toezending van onze berichten: zie onder Nieuws. 

Wij vragen u like en deel onze berichten op Facebook. Op deze manier brengen we de GDW Uden nog meer 
onder de aandacht!! 

4. GoedeDoelenWeek in de media. 
 

 Udens Weekblad / Kliknieuws 
 Brabants Dagblad 
 GDW Uden website: https://goededoelenweekuden.nl/  

Contactformulier GDW Uden: https://goededoelenweekuden.nl/contact/  
E-mail algemeen: info@goededoelenweekuden.nl  
E-mail redactie redactie@goededoelenweekuden.nl 

 GDW Uden facebook: https://www.facebook.com/goededoelenweekuden/ 
 Udenaar de Toekomst https://www.udenaardetoekomst.nl/projecten/goededoelenweek/  

 

5. Reacties op de nieuwsbrief. 

Natuurlijk zijn wij heel benieuwd naar uw reactie op onze 1e nieuwsbrief.  
 
Heeft u nog nieuws wat u hierin terug wilt zien of eventueel leuke ideeën of positieve op/aanmerkingen 
stuurt u deze dan naar redactie@goededoelenweekuden.nl  Wij staan natuurlijk altijd open voor uw mening 
en suggesties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


