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Al HET GOEDE
VOOR 2020!
En zo plezant om je dit toe te wensen via deze vers-van-de-pers
spiksplinternieuwe nieuwsbrief. Want kijk eens aan, wij zetten
goede voornemens ineens om in actie. Net zoals heel wat kinderen
deze maand de familie afschuimen met een nieuw(jaar)sbrief, vallen
wij je mailbox binnen met deze eerste nieuwsbrief voor verenigingen
van Mortsel.
Want het is iets, die goede voornemens… Naast minder eten, meer
bewegen en eindelijk werk maken van de voorjaarskuis, gaan we dit
jaar ook voor:
• Communicatie: De juiste informatie op het juiste moment bij de
juiste mensen. Vanaf nu weet je alles wat er te weten valt over
het verenigingsleven, als je de nieuwsbrief leest.
• Engagement: Je krijgt deze nieuwsbrief 4 keer per jaar. En als er
in de tussenperiode dingen gezegd moeten worden? Dat doen
we dat, via een ‘extra editie’.
• Samenwerking: Want wij schrijven deze brief niet alleen. We
voorzien ruimte voor jouw boodschappen, oproepen en vragen,
een lekker ouderwetse zoekertjespagina, zeg maar.
• Duurzaamheid: Digitaal, dat is duurzaam. Maar als je toch graag
een papieren versie wilt, sturen we die op.
En we kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar stel dat je zegt
‘ik moet dat allemaal niet weten, ik zal het wel horen van Jos van
Gerlinde van Hermine van de bakker’, dan ontvangen we graag
een ander mailadres van je vereniging. Zo zijn we zeker dat alle
verenigingen deze nieuwsbrief ontvangen. Maar eerlijk, via waar
denk je dat Jos van Gerlinde van Hermine van de bakker aan zijn
info komt?

GOED OM WETEN: DE UiT
IN MORTSEL-KALENDER
Elke brievenbus in Mortsel
krijgt elke maand de ‘UiT
in Mortsel-kalender’ thuis
geleverd. De kalender staat
ook op www.mortsel.
be en op verdeelpunten
in de stad. En dus is het
de moeite om ervoor te
zorgen dat de activiteiten
van je vereniging mee in de
kalender staan.
Je doet dat zo: maak een
account aan en zet je
activiteiten op de databank
van ‘UiT in Vlaanderen’. Wij
bundelen de activiteiten
van de verenigingen uit
Mortsel dan in een handig
kalenderoverzicht.
Je
krijgt telkens de proefdruk
toegestuurd per mail om
na te kijken of alles correct
werd verwerkt.
Enige voorwaarde:
respecteer de deadline.
Het overzicht van de
deadlines vind je hier. Je
leest dat als volgt: ‘Om je
activiteit van de maand
maart in de ‘UiT in Mortselkalender’ terug te vinden,
moet je de activiteit in de
databank invoeren, ten
laatste op 27 januari 2020
om 12.00 uur.’ Alles wat
daarna ingevoerd wordt,
staat niet in de papieren
kalender.
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DEADLINES
UiT-KALENDER
- mei 2019 - 2020:
UiT maart : 27/01
UiT april : 17/02
UiT mei: 30/03
UiT juni : 27/04
UiT juli/augustus: 25/05
UiT september: 13/07
UiT oktober: 31/08
UiT november: 28/09
UiT december: 26/10

OPGELET!
Een activiteit die buiten Mortsel plaatsvindt,
komt niet automatisch in het overzicht. Je
gaat naar het vakje ‘labels’ en geeft deze
activiteit het label ‘ookvoormortsel’. Enkel
dan komt de activiteit mee in het overzicht
Meer info? Stuur een mail en we sturen je
de handleiding.

NIEUWS VAN MORTSEL
#ONGEHOORD: op zoek naar 1000 verhalen
Om het aanbod voor de jeugd te optimaliseren, zoeken we verhalen van
12 tot 25-jarigen. Er zijn ongetwijfeld jongeren in jouw vereniging die
hun verhaal willen delen. Ieder verhaal is welkom, vóór 31 januari want
dan sluiten we af.
Deel je verhaal online via deze link: http://bit.lu/JongMortsel.
Bedankt!
MORTSEL BESTUIFT
Alle info en verslagen over de participatietrajecten in Mortsel (zoals
Atelier P) vind je op www.mortsel.bestuift.be.
JOERI KUSSÉ IS DE NIEUWE WILLEM HAUTEKIET
Hij is sinds eind 2019 als opbouwwerker aan het werk in Mortsel. Hij
richt zich tot alle leeftijdscategorieën, dus niet alleen tot de jeugd.
Vragen? Via mail kan je hem alvast bereiken: Joeri.kussé@mortsel.be.

BELANGRIJKE DATA
OM REEDS TE NOTEREN
DONDERDAG 30 JANUARI OM 20.00 UUR IN DE PARKSCHOOL
RECEPTIE VERENIGINGEN
Hef samen met ons het glas op het nieuwe jaar. De uitnodiging viel
reeds in je bus, schrijf je in voor 22 januari.
DONDERDAG 6 FEBRUARI OM 19.30 UUR IN JOC CENTRAAL
ATELIER P
Tijdens het inspraakmoment bekijken we het nieuwe reglement voor
de erkenning en subsidiëring van de verenigingen.
21 TOT 29 MAART
LENTEPOETS
Plan jij met je vereniging een schoonmaakactie in de omgeving van
je lokaal? Laat het ons weten voor 1 maart en wij zorgen voor het
nodige materiaal (grijpstokken voor volwassenen en/of kinderen,
handschoenen, witte zakken voor zwerfvuil).
WOENSDAG 22 APRIL
BUITENSPEELDAG
We zoeken vrijwilligers om deze dag een handje te helpen. Organiseer
je zelf een workshop of activiteit? Laat het weten.
15 MEI
MORTSEL LOOPT
29 MEI
BURENDAG
Hoe goed ken je de buren van het verenigingslokaal? Burendag is het
moment om met je vereniging te buurten. Plan je iets? Laat het weten.

Warmste Week 2020: een aantal verenigingen willen ook
jaar hun steentje bijdragen aan de Warmste Week
OPROEP dit
en zijn al begonnen met hun planning. Is jouw vereniging
daar één van? Laat het ons weten, er zijn misschien wel
mogelijkheden om samen iets te organiseren.

V.U.: burgemeester Erik Broeckx, Boechoutselei 95, 2640 Mortsel.

Waarom zou je
bloed geven?
•
•
•

Langer leven
Periodieke test
Andere mensen helpen

WAAR EN WANNEER?
Ontspanningslokaal ’t Parkske
Edegemsestraat 26 2640 Mortsel
• woensdag 4 maart
• woensdag 6 mei
• woensdag 29 juli
• donderdag 29 oktober
Telkens van 17.30 tot 20.30 uur
VRAGEN?
Nancy Van der Ven
bloed@mortsel.rodekruis.be
0472 52 70 79

Lokaal bestuur Mortsel
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