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NIEUWSBRIEF 23 oktober 2022
Voorwoord
De donkere dagen voor de kerst zijn in aantocht en dat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van
ons KDC. Met de huidige energieprijzen is het zaak dat we energiebesparende maatregelen nemen die
alleen maar werken als we daar met zijn allen aan meewerken. Gelukkig zijn er nog lichtpuntjes te
ontwaren in deze sombere dagen. Op 18 november is er weer een KDC Café en er is weer een
kerstgeschenk voor al onze actieve vrijwilligers in aantocht. Ander positief nieuws is de financiële bijdrage
uit de Rabobank Clubsupport actie die we gaan besteden aan de upgrade van onze ICT.
Verder doen we als bestuur nogmaals de oproep om elkaar te blijven steunen in deze bijzondere tijd met
als doel elkaar te helpen als dat nodig is. Ook als we bij mensen thuis komen en daar een hulpvraag
aantreffen geef dat dan door aan het bestuur want wellicht kunnen we de helpende hand bieden. De
contactgegevens van het bestuur staan onder elke nieuwsbrief.

AED
Zoals bekend hebben vorig jaar een aantal vrijwilligers een cursus reanimeren gevolgd. We hebben immers
in ons eigen KDC gebouw een AED apparaat.
Inmiddels zijn we een jaar verder en is een opfriscursus noodzakelijk!
Donderdag 13 oktober hebben we daarom onder leiding van een erkend instructrice alle handelingen en
vaardigheden weer een keer doorgenomen en met behulp van een Lotus slachtoffer en uiteraard enkele
“poppen” geoefend.
Het certificaat wordt nu verlengd en is tot oktober 2023 weer geldig.

Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 20 januari 2023.
Zet alvast deze datum in de agenda voor onze nieuwjaarsbijeenkomst waar we als bestuur terug kijken
naar het afgelopen jaar en alvast een doorkijk geven naar het nieuwe jaar dat hopelijk onder een
gelukkiger gesternte gaat plaats vinden dan het afgelopen jaar.

Energiebesparende maatregelen.
Er zijn behoorlijk wat reacties binnen gekomen na onze oproep om tips in te sturen die leiden tot
energiebesparing in ons vrijwilligershuis. Als het gaat om grote werken als kozijnen vervangen en dubbel
glas aanbrengen zijn dat zaken die nu niet realistisch zijn gezien de waarschijnlijk korte tijd dat we daar van
kunnen profiteren. Het gaat dan voornamelijk om kleine interne maatregelen die vooral effect zullen hebben
als we aar allemaal aan mee werken.
Maatregelen en acties:
•

Alle deuren in het gebouw blijven dicht.
- Buitendeur gaat dicht
- Tussendeuren groene zaal blijven dicht
- De inloop van de Spullenbank gaat weer via de normale weg zodat de tussendeuren
gesloten kunnen blijven.
- De deuren van de diverse ruimten zoals Fietsenbank/RC , Gered Gereedschap,
toiletten/opslagruimte blijven gesloten.

•

Verwarming.
- Alle niet noodzakelijke verwarmingselementen worden afgezet
- De verwarmingsthermostaat “zuinig”inregelen. Dus niet onnodig stoken.
(Wel extra verwarming achter de balie)

•

Electra.
- Het ligt voor de hand dat alle elektra die niet direct nodig is wordt uitgeschakeld
- 1 koelkast aan bijvoorbeeld in de keuken (koelkast in groene zaal kan uit tot 18 november)
- Vaatwasser alleen draaien als vol of nodig is
- Biljart 1 uur van te voren aan
- Koffie en thee in kannen (en kruiken)

We hoeven niet te overdrijven want we moeten wel ons werk kunnen blijven doen in de uren dat we in ons
gebouw zijn in een voor iedereen acceptabele temperatuur. De oude garage in de mgr Volkertstraat staat
nog op ons netvlies gebrand en dat willen we nooit weer.

Uitslag Rabobank ClubSupport 2022.
De uitslagen van de actie Rabobank ClubSupport zijn bekend. Dit jaar kreeg KDC 38 stemmen wat ons
het mooie bedrag van € 307,84 oplevert. Daar zijn we weer blij mee.
Langs deze weg bedanken we Rabobank De Langstraat en iedereen die op KDC gestemd heeft.
Vorig jaar hadden we een wat hoger bedrag omdat er meer KDC-stemmers waren en het bedrag per
stem iets hoger was.

KDC-café vrijdag 18 november
Het volgende KDC café is gepland op vrijdagmiddag 18 november 2022 en het zou fijn zijn als we er
samen voor zorgen dat we ook die vrijwilligers die (bijna) nooit naar het KDC Café komen kunnen
overhalen om ook te komen.
Dus als het kan neem dan een vrijwilliger mee of een mogelijke vrijwilliger zodat we meer mensen bereiken
en laten delen in de gezelligheid van ons KDC Café. @ coördinatoren; wellicht dat jullie al jullie vrijwilligers
een mail kunnen sturen met de oproep om naar het KDC Café te komen. Wellicht zijn er vrijwilligers die
denken dat hun bescheiden bijdrage een bezoek aan het KDC Café niet rechtvaardigt maar verre van dat.
Alle vrijwilligers zijn van harte welkom ongeacht de aard en grootte van hun bijdrage.
Natuurlijk zijn de vrijwilligers van Gered Gereedschap en de Voedselbank als medebewoners van ons
Vrijwilligershuis vaste gasten en weer zeer van harte welkom.

Koffiedrinken alleen buiten de werkruimtes (herhaling dienstmededeling).
Een van de repair café werkafspraken is dat er in de reparatieruimte geen eten wordt genuttigd en geen
koffie / thee etc. wordt gedronken. De kans op ongelukken met kortsluiting, knoeien of artikelen die
beschadigd raken is groot.
Vervolgens heeft het bestuur besloten dat deze werkafspraak geldt voor alle reparatie- en werkruimtes binnen
KDC. Dus eten en (koffie-) drinken doen we in de groene zaal.
Kinderboerderij en speeltuin Park Vossenberg
Onze plannen om samen met Park Vossenberg een kinderboerderij en speeltuin te realiseren in de tuin van
De Vossenberg vraagt om aanpassingen van het huidige bestemmingsplan en daar gaat bijna een jaar
over heen voordat die wijziging er kan zijn. We gaan ons beraden over bijstelling van de ambitie zodat we
wellicht binnen het huidige bestemmingsplan toch wat voor Park Vossenberg kunnen gaan betekenen.

Vragen voor het bestuur
Het bestuur staat natuurlijk open voor opmerkingen en suggesties dus aarzel niet om hen te bellen,
te mailen of hen aan te spreken als bestuurslid of als portefeuillehouder van een van de activiteiten
van KDC. Voor portefeuilleverdeling zie onder.
De mailbox bestuur@kdc-loz.nl.
Het bestuur van KDC heeft een eigen e-mailadres.
Dit e-mailadres is bedoeld voor e-mailtjes die uitsluitend bestemd zijn voor het bestuur.
Alleen de bestuursleden hebben toegang tot deze e-mails.
Mailen kan naar bestuur@kdc-loz.nl
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