REGIO
Een sociale kruidenier, veel meer dan de standaard supermarkt

Tien jaar Sociaal
Winkelpunt!

Het netwerk van sociale kruideniers
is in volle groei. Sociaal Winkelpunt
is op zoek naar een dynamische en
sociaal geëngageerde Stafmedewerker Vrijwilligersbeheer. Het ondersteunen en coachen van vrijwilligers
en het uitvoeren van sociaal innovatieve projecten rond kansengroepen
zijn kernopdrachten.
Voor meer informatie kan je contact
opnemen met Catherine Evrard, coördinator, tel. 03 220 12 18, of een kijkje 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 Winkelpunt vzw t.a.v. Sus Schrauwen, bij
voorkeur via e-mail naar
info@sociaalwinkelpunt.be

Netwerk in volle groei

Kenniscentrum
Sociaal Winkelpunt zet in op de lokale ondersteuning van de vrijwilligerswerkingen.
Ze helpt bij de opstart en geeft advies en
vorming rond procedures, wetgeving, vrijwilligersbeheer, automatisering, boekhouding en administratie. Het creëren van lokale draagkracht en het zoeken naar
schaalvoordeel zijn hierbij belangrijk. Daarnaast organiseert de vzw overkoepelend
overleg met andere sociale kruideniers en
sluit ze samenwerkingen af met organisaties en overheden die de sociale kruideniers
kunnen versterken. Als kenniscentrum zet
Sociaal Winkelpunt haar expertise ook in

DE VOLK SM ACH T 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 aandeelhouders 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
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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.

Het netwerk van sociale kruideniers is in
volle groei. Sociaal Winkelpunt werd opgericht 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 draaiende sociale kruideniers die veel mensen
in armoede bereiken. Ze worden lokaal gerund door vrijwilligers. Ontmoeting, empowerment en participatie staan centraal. De
maatschappelijke acceptatie en bekendheid
groeit. Dankzij duurzame lokale partnerschappen, zijn de sociale kruideniers sterke sociale hubs. Een warme ontmoetingsplaats voor onze klanten met nieuwe verbindingen en sociale netwerken. Zo wordt
het welzijn van mensen in armoede verhoogd.

15

■ Hardwerkende vrijwilligers in verschillende sociale kruideniers
op het Vlaamse niveau. Als bestuurder van
Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw tekent
ze mee de strategie uit en organiseert ze
Lerende Netwerken voor sociale kruideniers.

Samen sterk tijdens de
coronacrisis
Ook in moeilijke tijden, zoals nu de coronacrisis, 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 spontaan de winkel, maar dit gebeurde slechts
éénmaal. We merkten namelijk al snel dat
onze klanten ons nodig hadden en we zochten samen naar een oplossing. We begonnen te werken aan de hand van inschrijvingen en gaven elke klant ongeveer 10 minuten 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 vrijwilliger zelf kiezen of we ons veilig genoeg
voelden om te komen. Samen als een hecht
team zijn we er steeds uitgeraakt.”

bezorgden uiterlijk op 10.10.2020, in kennis van de beslissing om hen uit te sluiten
als aandeelhouder van de vennootschap
wegens inactiviteit (art. 14 van de statuten).
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 aandeel langs te gaan voor onmiddellijke
ontvangst bij de vennootschap Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen ofwel bij

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 kwaliteit en menswaardigheid centraal te stellen. 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 samenleving waar noodhulp overbodig is en
iedereen een menswaardig inkomen heeft.

Dankbaar
De goede samenwerking met de stad Antwerpen en de lokale gemeentebesturen
draagt in belangrijke mate bij tot een duurzame 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!

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

CONTACT

Sociaal Winkelpunt
Website
www.sociaalwinkelpunt.be
Facebook
www.facebook.com/vzw.
sociaalwinkelpunt/
Instagram
www.instagram.com/
sociaal_winkelpunt/
E-mail
catherine.evrard@
sociaalwinkelpunt.be
Telefoon
03 220 12 18

BE WEG ING .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

