
 

Noodoproep  

bestuursleden   
 

 

Beste ouders, 

Wat hebben wij met zijn allen een prachtig kamp neergezet! Bijna 80 kinderen hebben een 

lang, zonnig weekend kunnen genieten van geocachen, schapen drijven, vlotten bouwen, 

lasergamen, een bonte avond en kampvuur. Met meer dan 40 vrijwilligers liep alles als een 

trein, onze dank daarvoor. Het hele bestuur vond het fijn het ‘clubgevoel’ te ervaren. En het 

bewijst maar weer eens: “Vele handen maken licht werk”. 

Dit jaar bestaat ook onze gymvereniging 90 jaar. Voor 

het nieuwe seizoen zijn wij al weer druk bezig om alles 

op orde te krijgen. Wij weten echter nu al dat er een 

paar flinke obstakels komen. Binnen het dagelijks 

bestuur komen na de zomervakantie de functies van 

penningmeester en secretaris vrij. Deze (net als 

andere) posten zijn volledig vrijwillig en moeten weer 

ingenomen worden om de vereniging draaiende te 

houden. Daarnaast zoeken wij nog vrijwilligers met 

vaste taken om het zittend bestuur te ontlasten.  

Wij beseffen dat iedereen het druk heeft en dat je niet 

zomaar even in een bestuur stapt. We hebben daarom goed in kaart gebracht welke taken 

noodzakelijk zijn en welke we kunnen opsplitsen. Ook is er veel vrijheid om deze naar eigen 

inzicht (en tijd) in te vullen. Aan de achterzijde van deze brief, maar ook op de site staan de 

taken omgeschreven. Er zit vast iets voor je tussen. In juni gaan we ook iedereen (nogmaals) 

persoonlijk benaderen.  

De laatste stap (en hopelijk niet nodig) is de brandbrief en extra ledenvergadering begin 

september over het wel of niet starten van het seizoen. Heb je zin om de vereniging te 

helpen, laat het ons dan weten. Voel je ook vrij om ons op straat aan te schieten. En mailen 

mag natuurlijk altijd! 

 

Met sportieve groet, 

Elena, Diana en Mirjam 

Elena Slot voorzitter@vkwgym.nl,  

Diana Speelman financien@vkwgym.nl 

Mirjam Zantingh secretaris@vkwgym.nl 


