GEEN BESTUUR = GEEN AKTIVITEITEN = GEEN SPEELTUIN NOORD
Laatste dringende oproep aan alle leden van Speeltuin Noord
Beste allemaal,
De afgelopen tijd hebben wij meerdere keren een oproep geplaatst voor nieuwe bestuursleden. Dit
heeft helaas niet tot nieuwe aanmeldingen geleid. Hiermee is het voortbestaan van speeltuin Noord
twijfelachtig geworden.
Wij (de huidige bestuursleden) hebben deze functie een aantal jaren vervuld en de meesten hebben
inmiddels geen kinderen meer die naar de basisschool gaan. Om die reden willen wij het stokje
overdragen. Wij zijn van mening dat het tijd is voor een nieuwe lichting bestuursleden die een aantal
jaren een steentje gaan bijdragen om de activiteiten voor de kinderen mogelijk te maken. Hoe dan
ook zullen wij na dit seizoen stoppen met onze werkzaamheden.
Het seizoen 2018/2019 is momenteel nog in volle gang. Er staan tot juli 2019 nog diverse activiteiten
op de agenda (zie onze website www.speeltuin-noord.nl)
Het huidige bestuur zal zich echter niet bezig houden met het plannen van een nieuwe agenda voor
het seizoen 2019/2020. Normaal gesproken wordt hiermee begonnen in het tweede kwartaal van
het nieuwe jaar. Zonder een nieuw bestuur zullen er dus vanaf juli 2019 geen activiteiten voor de
kinderen meer worden georganiseerd. Ter zijne tijd zal dan ook de afweging moeten plaatsvinden om
de speeltuin vereniging op te heffen indien zich geen nieuw bestuur aandient.
DIT LATEN JULLIE TOCH NIET GEBEUREN!
Het besturen van een vereniging vergt een tijdsinvestering. Dat maakt veel mensen terughoudend.
Iedereen is immers al druk met werk, studie, gezin, etc. In de spaarzame resterende vrije tijd willen
we niet te veel verplichtingen. Toch kan het besturen van een vereniging je juist ook veel brengen.
Het is niet alleen de uitbreiding van je sociale netwerk maar ook de voldoening die je krijgt wanneer
je ziet hoe enthousiast de kinderen zijn. Wanneer je de kinderen ziet genieten van de activiteiten
waaraan ze deelnemen. Waarbij je soms even terugdenkt aan je eigen kinderjaren. Daarnaast doe je
vaardigheden op die je ook in het dagelijks leven van pas komen. Dat is in ieder geval onze ervaring.
Geen bingo’s, geen filmavonden, geen smokkeltocht, geen knutselmiddagen, geen schaatsen, geen
kanovaren, geen vossenjacht, geen meidenmiddag, geen bowlen en geen sinterklaasfeest.

En dat terwijl de vereniging verder in topconditie is. We zijn qua ledenaantal (ca. 200 leden) met
afstand de grootste speeltuinvereniging van Rijssen. De zaal heeft onlangs een facelift gehad. We
hebben een prachtige website en ook financiën zijn op orde.
Laat deze noodkreet daarom alsjeblieft een wake-up call zijn voor iedereen die de vereniging een
warm hart toedraagt. Zonder bestuur is er geen vereniging! Laat de toekomst van Speeltuin Noord
Rijssen dus niet uiteenspatten. Wij hopen dat er mensen zullen opstaan die met trots en plezier de
volgende pagina in het geschiedenisboek van Speeltuin Noord gaan schrijven.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Speeltuin Noord

