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sociaalwinkelpunt/
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E-mail
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Telefoon
03 220 12 18

SOCIAAL WINKELPUNT VZW
   Stafmedewerker  

Vrijwilligersbeheer
Voltijds - Onbepaalde duur - Regio 
Antwerpen 

Het netwerk van sociale kruideniers 
is in volle groei. Sociaal Winkelpunt 
is op zoek naar een dynamische en 
sociaal geëngageerde Stafmedewer-
ker Vrijwilligersbeheer. Het onder-
steunen en coachen van vrijwilligers 
en het uitvoeren van sociaal innova-
tieve projecten rond kansengroepen 
zijn kernopdrachten.

Voor meer informatie kan je contact 
opnemen met Catherine Evrard, co-
ordinator, tel. 03 220 12 18, of een kijk-
je nemen op www.sociaalwinkelpunt.
be en de Facebook pagina van Sociaal 
Winkelpunt.

Lijkt deze functie iets voor jou?
Stuur je CV met motivatiebrief voor 7 
december 2020 naar Sociaal Winkel-
punt vzw t.a.v. Sus Schrauwen, bij 
voorkeur via e-mail naar 
info@sociaalwinkelpunt.be

VACATUREEen sociale kruidenier, veel meer dan de standaard supermarkt

Tien jaar Sociaal 
Winkelpunt!
Sociaal Winkelpunt vzw bestaat 
10 jaar. Als kenniscentrum van 
sociale kruideniers heeft de vzw 
een sterk concept en 
professioneel netwerk 
uitgebouwd. Naast de zeven 
sociale kruideniers die vanuit de 
vzw worden ondersteund, wordt 
de opstart van nieuwe locaties 
voorbereid. Zo kunnen mensen 
in armoede elke week hun 
boodschappen doen, zonder 
verlies van eigenwaarde.

Netwerk in volle groei
Het netwerk van sociale kruideniers is in 
volle groei. Sociaal Winkelpunt werd opge-
richt vanuit beweging.net Antwerpen om 
deze groei mee te realiseren. Vanuit haar 
emancipatorische visie ondersteunt de vzw 
een netwerk van sociale kruideniers in de 
provincie Antwerpen. Het zijn goed draai-
ende sociale kruideniers die veel mensen 
in armoede bereiken. Ze worden lokaal ge-
rund door vrijwilligers. Ontmoeting, empo-
werment en participatie staan centraal. De 
maatschappelijke acceptatie en bekendheid 
groeit. Dankzij duurzame lokale partner-
schappen, zijn de sociale kruideniers ster-
ke sociale hubs. Een warme ontmoetings-
plaats voor onze klanten met nieuwe ver-
bindingen en sociale netwerken. Zo wordt 
het welzijn van mensen in armoede ver-
hoogd.

Kenniscentrum
Sociaal Winkelpunt zet in op de lokale on-
dersteuning van de vrijwilligerswerkingen. 
Ze helpt bij de opstart en geeft advies en 
vorming rond procedures, wetgeving, vrij-
willigersbeheer, automatisering, boekhou-
ding en administratie. Het creëren van lo-
kale draagkracht en het zoeken naar 
schaalvoordeel zijn hierbij belangrijk. Daar-
naast organiseert de vzw overkoepelend 
overleg met andere sociale kruideniers en 
sluit ze samenwerkingen af met organisa-
ties en overheden die de sociale kruideniers 
kunnen versterken. Als kenniscentrum zet 
Sociaal Winkelpunt haar expertise ook in 

op het Vlaamse niveau. Als bestuurder van 
Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw tekent 
ze mee de strategie uit en organiseert ze 
Lerende Netwerken voor sociale kruide-
niers.

Samen sterk tijdens de 
coronacrisis
Ook in moeilijke tijden, zoals nu de coron-
acrisis, blijven de sociale kruideniers sterk. 
Het team van sociale kruidenier Kabas in 
Brasschaat vertelt ons over deze periode. 
“Bij het begin van corona sloten we spon-
taan de winkel, maar dit gebeurde slechts 
éénmaal. We merkten namelijk al snel dat 
onze klanten ons nodig hadden en we zoch-
ten samen naar een oplossing. We begon-
nen te werken aan de hand van inschrijvin-
gen en gaven elke klant ongeveer 10 minu-
ten tijd om te winkelen. We breidden onze 
openingsuren uit zodat we meer klanten 
konden ontvangen op een dag. We zijn dus 
altijd open gebleven en mochten als vrijwil-
liger zelf kiezen of we ons veilig genoeg 
voelden om te komen. Samen als een hecht 
team zijn we er steeds uitgeraakt.”

De weg naar een toekomst 
zonder noodhulp
In België leven 16% van de mensen onder 
de armoedegrens. Al 10 jaar biedt Sociaal 
Winkelpunt hier een antwoord op door kwa-
liteit en menswaardigheid centraal te stel-
len. Want een sociale kruidenier is veel 
meer dan een standaard supermarkt en 
biedt hefbomen aan op meerdere gebieden. 
De vzw blijft echter streven naar een sa-
menleving waar noodhulp overbodig is en 
iedereen een menswaardig inkomen heeft.

Dankbaar
De goede samenwerking met de stad Ant-
werpen en de lokale gemeentebesturen 
draagt in belangrijke mate bij tot een duur-
zame groei. Sociaal Winkelpunt wil de vele 
vrijwilligers van harte bedanken die zich 
dagelijks inzetten in de sociale kruideniers. 
Hun enorme inzet en gedrevenheid zorgt 
ervoor dat de sociale kruideniers kunnen 
bestaan én op een warme en professionele 
manier hulp bieden aan mensen die het 
moeilijk hebben. Zeker de dag van vandaag 
is dit meer dan ooit nodig!

   Hardwerkende vrijwilligers in verschillende sociale kruideniers
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CONTACT 
CM Antwerpen
Hoe kunnen wij je helpen ? 
 www.cm.be/mijncm 
@ antwerpen@cm.be
 03 221 93 39
 Elk document (behalve aan-
 gifte arbeidsongeschiktheid)
 mag in de CM-brievenbus.
 Voor de laatste stand van zaken 
 check www.cm.be/coronavirus

CM volgt de richtlijnen van de overheid naar aanleiding van het coronavirus op de voet. Het is mogelijk dat activiteiten afgelast of 
verplaatst moeten worden. Kijk voor de meest actuele info altijd op www.cm.be/agenda en www.samana.be/vorming.

Webinar ‘Cursus diabetes 
type 2’
Tijdens deze online minireeks van twee 
sessies krijg je inzicht in het verband 
tussen voeding, beweging en diabetes. 
Diabeteseducator Carmen Schaalje legt 
uit hoe je gezonde keuzes kunt maken. 
Interessant voor iedereen met beginnen-
de diabetes type 2.
Waar: wereldwijde web
Wanneer: 19 en 26 november 2020, 
19.30 - 21 uur
Inschrijven: www.cm.be/agenda
Prijs: gratis

Webinar ‘Straffe 
beloningen’
Straffen en belonen lijken vandaag ver-
bonden met opvoeden. Leidt positieve 
aandacht altijd tot zelfvertrouwen? 
Moeten grenzen altijd worden aange-
geven door te straffen? Tijdens deze 
webinar krijg je tips rond straffen en 
belonen bij kinderen van 0 tot 7 jaar.
Waar: wereldwijde web
Wanneer: 23 november, 20 - 22 uur
Inschrijven: www.cm.be/agenda
Prijs: gratis

Webinar ‘Mijn kind kreeg 
de diagnose ASS, wat nu?’
Wat betekent ASS voor jou, voor je kind 
en de andere kinderen in het gezin? 
Herken je de ASS-kenmerken bij jouw 
kind? Of heb je daar twijfels bij? Moet je 
nu heel je gezinsleven omgooien? Wat 
kun je doen om je kind beter te begrij-
pen en te ondersteunen? Tijdens deze 
webinar mag je een aantal inzichten 
verwachten die je een houvast kunnen 
geven bij al deze vragen. We maken ook 
graag tijd om op jouw vragen in te gaan.
Waar: wereldwijde web
Wanneer: 24 november, 19.30 - 21 uur
Inschrijven: www.cm.be/agenda
Prijs: gratis

CM ANT WERPEN
03.12.20: WERELDWIJDE WEB
WEBINAR ‘VOEDINGSADVIEZEN IN 
CORONATIJDEN’
Tips en tricks om je weerstand te verhogen.
WAAR wereldwijde web
WANNEER 3 december 2020, 19.30 - 21 uur
INSCHRIJVEN www.cm.be/agenda
PRIJS gratis

CM ANT WERPEN
08.12.20: WERELDWIJDE WEB
WEBINAR ‘DE PEST AAN PESTEN’
Wat kun je doen om te voorkomen dat je 
kind gepest wordt of anderen pest? 
WAAR wereldwijde web
WANNEER 8 december 2020, 20 - 22 uur
INSCHRIJVEN www.cm.be/agenda
PRIJS gratis

Zorgend Vrijwilligerswerk van CM

Gezocht: buddy’s voor 
mensen met jongdementie
Leven met jongdementie is niet 
vanzelfsprekend. Nooit, en dus 
zeker nu niet. Daarom blijft CM 
ook in coronatijden nieuwe 
vrijwilligers - lees buddy’s -–
zoeken voor Samendrie. Bezieler 
Eric Du Meunier, educatief 
medewerker bij CM Zorgend 
Vrijwilligerswerk, legt uit 
waarom. 

Wat houdt het project Samendrie 
concreet in?
Eric Du Meunier: ‘Samendrie staat voor 
samen dingen blijven doen met mensen met 
jongdementie. Het is een een-op-eeninitiatief 
waarbij je tijd kwalitatief samen buitens- 

 
huis doorbrengt. CM is als het ware de 
matchmaker tussen de persoon met jong-
dementie en de buddy. We brengen mensen 
met dezelfde interesses samen om ze ver-
volgens eropuit te sturen. Dat kan variëren 
van fietsen over wandelen tot een andere 
uitstap als de maatregelen het toelaten. De 
persoon met jongdementie komt buiten en 
heeft sociaal contact, de buddy doet aan zin-
vol vrijwilligerswerk en de mantelzorger is 
even ontlast. Het is een win-winsituatie.’

Het project bestaat intussen vijf 
jaar. Wat zijn de reacties?
‘De mensen die gebruikmaken van Samen-
drie zijn heel enthousiast. We merken dat er 
veel voldoening is bij de vrijwilligers en dat 
de personen met jongdementie genieten van 
de uitstapjes. En dat ook hun mantelzorgers 
zeer dankbaar zijn. Er blijft duidelijk behoef-
te aan dit project en daarom doen we er 

 
vanuit CM alles aan om onze schouders 
eronder te zetten.’

Is buddy zijn in deze tijden wel 
veilig?
‘Als iedereen zich aan de regels houdt, kan 
dat perfect. Ook nu hebben mensen met 
jongdementie het nodig dat iemand hen 
meeneemt om een frisse neus te halen. Even 
een andere omgeving, de sleur doorbreken … 
En ook nu hebben de mantelzorgers het 
nodig om tussen het zorgen door even op 
adem te komen. Wij blijven dus op zoek naar 
buddy’s.’

Je aanmelden als buddy? Nood aan een 
buddy? Vraag een vrijblijvend kennismakings-
gesprek aan via 03 221 94 20 of mail naar 
zorgendvrijwilligerswerk.antwerpen@cm.be.

Nog meer Zorgend Vrijwilligerswerk van CM

Gezocht: administratieve 
vrijwilligers
Ken je SPAAK al? Dat is de 
administratieve hulp die CM 
biedt aan mensen in een 
thuiszorgsituatie. Een vrijwilliger 
van SPAAK helpt iemand bij de 
administratie, maar leert hem of 
haar ook stap voor stap de 
knepen van de papierwinkel. Ben 
jij handig in administratie en heb 
je wat tijd over? Dan kun je een 
enorm verschil betekenen.

Wat doet een SPAAK-vrijwilliger?
• Je biedt administratieve ondersteuning, 

zoals bijvoorbeeld het doornemen van de 
post, het verduidelijken van brieven, het 
invullen van overschrijvingsformulieren 
of het sorteren van papieren. Je doet de 

 
taken samen met de klant, zodat hij of zij 
dit op termijn zelfstandig kan.

• Je leert mensen hoe ze contact moeten 
opnemen met een bepaalde organisatie. 
Als de coronamaatregelen het toelaten, 
begeleid je de mensen eventueel ook bij 
een bezoek aan zo’n instantie. Bijvoor-
beeld meegaan naar de bank …

• Je stelt geen vragen aan instanties uit 
eigen naam.

• Je voert geen bankzaken uit (niets waar-
voor de geheime code nodig is, zoals geld 
afhalen).

Hoe werkt het?
Je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je je 
engageert. De administratieve hulp wordt 
bij de klant thuis gegeven, je gaat dus ter 
plaatse. Uiteraard voorziet CM in deze tij-
den ook de nodige beschermingsmateri- 
alen. Vrijwilligers krijgen mondmaskers, 
handschoenen, ontsmettingsgel voor de 
handen en een ontsmettingsspray. 

CM zorgt voor:
• een kostenvergoeding en verzekering;
• vorming;
• professionele ondersteuning en begelei-

ding;
• de nodige beschermingsmaterialen om 

een werkbezoek coronaproof te maken.

Geïnteresseerd?
Vraag een vrijblijvend kennismakings- 
gesprek aan via 03 221 94 20 of mail naar 
zorgendvrijwilligerswerk.antwerpen@cm.be.

DE VOLKSMACHT C V
BESLISSING TOT UITSLUITING VAN DE 
NIET-ACTIEVE AANDEELHOUDERS VAN 
DE VOLKSMACHT-ANTWERPEN CV
Het bestuursorgaan van de coöperatieve 
vennootschap De Volksmacht-Antwerpen 
(BE 0404.810.692) stelt de aandeelhou-
ders die reeds meer dan twee jaar niet 
meer hebben deelgenomen aan enige 
algemene aandeelhoudersvergadering en 
die hun opmerkingen op het voorstel tot 
uitsluiting, zoals gepubliceerd in Visie op 
10.09.2020, niet aan de vennootschap 

bezorgden uiterlijk op 10.10.2020, in ken-
nis van de beslissing om hen uit te sluiten 
als aandeelhouder van de vennootschap 
wegens inactiviteit (art. 14 van de statu-
ten).
Scheidingsaandeel
Om recht te hebben op de uitkering van de 
waarde van het scheidingsaandeel dient 
een uitgesloten aandeelhouder voor 
06.02.2021 ofwel met bewijs van het aan-
deel langs te gaan voor onmiddellijke 
ontvangst bij de vennootschap  Nationa-
lestraat 111, 2000 Antwerpen ofwel bij 

BEWEGING.NE T
09.11.20 ONLINE
WEBINAR: IS EEN SPLITSING VAN 
BELGIË ONVERMIJDELIJK
Dave sinardet
WAAR online
WANNEER maandag 9 november 20 uur 
PRIJS gratis
INSCHRIJVEN bij beweging.academie via 
website of facebook
Zoomlink ontvangt u na inschrijving
INFO www.awv.be

een ter post aangetekende brief een ver-
zoek te sturen aan de vennootschap p/a 
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.


