Leuke vereniging zoekt nieuwe bestuursleden en penningmeester.

Dringende oproep voor alle leden van Speeltuin Noord

Beste allemaal,
Een vereniging kan niet zonder een bestuur en zijn vrijwilligers. Dat geldt ook voor onze vereniging
Speeltuin Noord. Het verrichten van vrijwilligerstaken is essentieel voor het functioneren van onze
vereniging. De afgelopen jaren hebben wij als vereniging altijd kunnen bouwen op trouwe
vrijwilligers. Met name voor het assisteren en begeleiden van de diverse activiteiten die wij op onze
agenda hebben staan. Kijk even op onze website www.speeltuin-noord.nl hoe actief onze vereniging
is! Daar zijn we best trots op, en vele ouders met ons.
Helaas is er wel een tendens ontstaan dat niemand zich meer verplicht wil voelen om iets bij te
dragen. We zijn allemaal druk met ons gezin en dus willen we onze hulp graag vrijblijvend houden.
Het is dus moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. Ondanks het feit dat vele ouders het wel
prachtig vinden dat er nog een vereniging is die dit soort activiteiten voor de kinderen organiseert.
Toch willen wij het bestuur van Speeltuin Noord graag jong houden. Het liefst zoveel mogelijk
bestaande uit ouders van jonge kinderen. Uiteindelijk organiseren we de meeste activiteiten voor de
kinderen van de basisschool. Hiervoor is doorstroming binnen het bestuur erg wenselijk.
Tevens worden ons als vereniging steeds vaker regels opgelegd waardoor we steeds professioneler
moeten werken. Bij een te klein bestuur wordt het takenpakket van de huidige vrijwilligers te groot
waardoor dit kan leiden tot afname van het plezier om vrijwilliger te zijn.
Middels deze brief willen wij je oproepen. Onder het motto ”verjonging is vernieuwing” vragen we je
aan te melden als nieuw bestuurslid. Wij vergaderen ongeveer 1 x in de 6 weken. En als je meer
informatie zoekt of je wilt je aanmelden als nieuw bestuurslid neem dan contact op met één van de
huidige bestuursleden. Hun contactgegevens (mail, adres en tel nr) staan op onze website.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Speeltuin Noord

