Information om spildopmagerarbejdet i Waingunga-Stammen, Viborg

Kære forældre i Waingunga-Stammen

Vi er stadig afhængige af, at forældrene til trop-spejderne er villige til at investere nogle
timer en eller flere gange om året.
Arbejdet foregår den første lørdag i hver måned - undtagen juli og august.
Vi har det seneste år kørt en model for indkaldelse af forældre – og den fortsætter vi
med:
Forældrene til trop-spejderne bliver indkaldt den samme lørdag som deres barn
(spejderen) skal deltage i indsamlingen. Forældrene behøver ikke køre med sin
egen spejder – erfaringen viser, at de fleste spejdere faktisk gerne vil være fri 😊
Der er allerede lavet en plan for sæsonen 2019/2020 – og derfor kan man allerede
nu sætte kryds i spejderen og sin egen kalender.
Den anden del af arbejdet med spildopmagerne er tøjsortering og salg. Det arbejde
bliver fordelt mellem forældrene i mikro, mini og juniorgrenen.
DER ER ALTID FOLK I HALLEN TIL AT GUIDE OG HJÆLPE!
SOM NY CHAUFFØR FÅR DU ALTID EN ERFAREN CHAUFFØR MED PÅ DEN/DE FØRSTE TURE!!
Der er blevet udarbejdet en VIGTIG info, som kommer til at ligge i den chaufførmappe, som
man får udleveret af den kørselsansvarlige.
Vi har nogle meget kompetente folk til at sidde og indkalde til de forskellige ting.
Vi og de vil sætte stor pris på, at man som minimum svarer på de mails de udsender, så vi
ikke risikerer at stå på en indsamlingslørdag og mangle en chauffør eller et par stykker til
tøjsortering eller salg.
Og skulle man være interesseret i, f.eks. at deltage i tøjsortering og salg – og være
tropsforælder – så skal man ikke holde sig tilbage 😊
Vi glæder os til en stor forældredeltagelse i spildopmagerarbejdet 😊
Gruppelederne

INFO:
Spildopmagerindsamlinger og salgsaftner - Waingunga-Stammen:
I Waingunga-Stammen tjener vi mellem kr. 60.000,00 og kr. 80.000,00 om året ved
spildopmagerarbejdet. Disse
Det er primært tropsspejderne, som sammen med forældrechauffører, varetager
indsamling den første lørdag i måneden.
Bilerne der bruges ved indsamlingerne låner vi af virksomheder i området, som stiller
dem gratis til rådighed for Waingunga-Stammen.
Derudover er der forældre til at hjælpe i tøjsorteringen på indsamlingslørdage og med
tøjsalg på salgsdage, hvilket er hver tirsdag.
Hvad angår tøj sortering og salg – så er det dog kun hver anden måned – da denne
opgave deles med spejderne fra Baunehøj.
Pengene, som indkommer ved salg i spildopmagerhallen fordeles til de uniformerede
organisationer, som deltager i arbejdet, ud fra hvormange timer gruppen (dvs.
spejdere og forældre) lægger i arbejdet.
Waingunga-Stammen er meget vellidt i hallen.
Vi er dem der gerne hjælper med en ekstra tur eller hjælper på en rute, hvor det
kniber for en anden gruppe eller kreds.
Vores spejdere er rigtig gode til at hjælpe andre med at læsse af mv.
For spejderne er det en super hyggelig og lærerig aktivitet, hvor de selv er med til at
tjene penge, som går til det spejderarbejde de så gerne vil!!

VIGTIG INFORMATION for Waingunga-Stammens chauffører og andre frivillige

Kontaktoplysninger på VIGTIGE personer omkring Waingunga-Stammen i
Spildopmagerhallen:

Bettina Østergaard: 22 67 72 37
Ansvarlig på indsamlingsdage.
Rie Hjorth: 20 62 52 88
Ansvarlig for at skaffe biler – fordeling af biler – og ansvarlig på indsamlingsdage.
Bent Pedersen: 29 41 38 77
Ansvarlig for at indkalde chauffører – og ansvarlig på indsamlingsdage.
Helle Drejer Andersen: 20 41 49 67
Ansvarlig for at indkalde til tøjsortering og tøjsalg – guide på disse dage.

Er uheldet ude:
Skulle uheldet være ude og der skulle ske skade på en af de biler vi har lånt så skal
man STRAKS kontakte Rie Hjorth.
Skulle man komme ud for, at den bil man henter til spildopmager-arbejdet får en
skade, ridse eller lign. Så tag et billede og en snak med Rie.

