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AVG: ook voor Wording
Wat kunt u doen?
Om onze bezoekers ook te voorzien
van degelijke kleding zijn we
doorlopend op zoek naar goede
kleding. Zeker nu het winterseizoen er weer aan komt is het
fijn om aan onze bezoekers warme,
waterdichte schoenen en jassen te
kunnen meegeven wanneer hun
eigen kleding niet voldoende
bescherming tegen weer en wind
biedt.
Wanneer u kleding over hebt die u
aan onze bezoekers wil geven dan
mag u dit tijdens onze
openingstijden zonder
vooraankondiging komen brengen.
Ook ondergoed, sokken en
hoofdbedekking zijn erg welkom!

Ook voor Inloophuis Wording
heeft de nieuwe wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens (AVG) nieuwe
aandachtspunten gegeven.
Onze werkwijze zelf hoeven we
niet aan te passen, maar ook
wij moeten voldoen aan de
nieuwe regelgeving.
Daarom hebben we in duidelijke
taal verwoord welke gegevens
we van bezoekers, vrijwilligers
en donateurs verzamelen en
hoe we hier mee omgaan.
Al hebben we geen uitgebreide

database met gegevens, toch
willen met de grootst mogelijke
zorg omgaan met alle gegevens
die we in ons bezit hebben.
Op onze website kunt u onze
‘Verklaring bescherming Persoonsgegevens
raadplegen.
Naast ons beleid staan daarin
ook uw rechten verwoord.
Wanneer u hier vragen over
hebt of benieuwd bent naar
welke gegevens wij van u verzameld hebben, mag u contact
opnemen via info@inloophuiswording.nl

Winterregeling Hilversum

Nog steeds verhogen we graag de
bekendheid van Inloophuis
Wording.

Wanneer ‘s winters de voorspelling
van
het
KNMI
(overdag) onder de -5 graden
Celsius, of de gevoelstemperatuur onder de -10 graden Celsius komt gaat in Hilversum Fase
2 van de winterregeling in.

Wanneer u flyers wenst te
ontvangen om te verspreiden of er
bij u in de gemeente een
mogelijkheid is om ons werk verder
toe te lichten, komen wij graag met
u in contact via de onderstaande
contactgegevens.

De voor de dak– en thuislozen
gebruikelijke
nachtopvang
wordt dan door extra stapelbedden verruimt, waarmee de
capaciteit vergroot wordt van
32 naar 51 slaapplekken.

Wel is de gebruikelijke opvanglocatie dan ‘s middags een paar
uur gesloten, onder andere om
schoon te maken. In de perioden zal Wording dan ‘s middags
een uur eerder open zijn, zodat
onze openingstijd aansluit op
de sluitingstijd van de nachtopvang.

Ook andere instellingen bieden
in een dergelijke koude periode
slaapplaatsen aan. Daar kunnen dan de mensen terecht die

Heeft u vragen over de maatregelen tijdens de koude dagen
van de winter? Neem gerust
contact met ons op.

Bekendheid Wording

om de één of andere reden met
een schorsing te maken hebben. In principe hoeft er dan
niemand buiten te slapen.
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Nieuwe secretaris
Op zoek naar vitamines
Voorheen kregen wij van een vaste
leverancier maandelijks een flinke
kist met appels of ander fruit
gedoneerd. Helaas gaat dit stoppen
omdat deze partij gaat verhuizen
naar een ander deel van het land.
Wij zouden graag een nieuwe
mogelijkheid hebben om onze
bezoekers aan de nodige vitamines
te helpen. Wellicht weet u een
mogelijkheid?
Bent u misschien in de gelegenheid
hier vorm aan te geven? Dan
komen wij graag met u in contact
via info@inloophuis-wording.nl

Onze openingstijden

Sinds mei werk ik in het inloophuis. In juni werd mij gevraagd
het
secretariaatswerk
van
Adrienne over te nemen. De
functie van het inloophuis vind
ik mooi en noodzakelijk, onze
doelgroep vind ik niet makkelijk
maar spreekt me wel heel erg
aan, kortom, Wording boeit me,
daarom heb ik in juni “ja” gezegd en maak ik sindsdien deel
uit van het bestuur. Laat ik mij
kort aan jullie voor stellen. Ik
ben Lily. Van mijn beroepsleven
heb ik de eerste 16 jaar gevuld
met diverse administratieve
functies, zowel in de zorgsector
als in het bedrijfsleven. De laatste 16 jaar was ik als verzorgende werkzaam in de ouderenzorg. Al een aantal jaren
ben ik aangewezen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
en vul ik een deel van mijn tijd
met
vrijwilligerswerk.
Voor
Stichting Vier het Leven, een
landelijke organisatie dat culturele uitjes organiseert voor ou-

deren, doe ik een aantal uren
per week de reserveringen;
voor de Gemeente Hilversum
voer ik preventieve gesprekken
met 80- plussers; ik ben scriba
van de Regenboogkerk; en nu
werk ik dus ook in het inloophuis. Ergens heeft het vrijwilligerswerk dat ik doe veel raakvlakken met het werk dat ik
betaald deed en hoop ik alle
ervaring die ik in de loop der
jaren heb opgedaan, ook op
een goede manier in te kunnen
zetten als bestuurslid van Wording.
Met mijn twee katten bewoon ik
een fijn appartementje in het
centrum van Hilversum. Ik hou
van lezen, naar het filmtheater
gaan en wandelen, liefst alleen
en in de natuur.
Zo, nu hebben jullie een beetje
een idee van mij. We leren elkaar in de komende tijd vast
beter kennen. Tot ziens!

Ma, Di, Wo, Do, Vr:
14:00 — 17:00
19:00 — 22:00
Zaterdag:
14:00 — 17:00
Zondag:
12:00 — 14:00
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