maart 2019

GEZOCHT – BESTUURSLEDEN – GEZOCHT – VRIJWILLIGERS!!!!!!!!!!!
Beste leden en ouders van Judovereniging Hashi,
Laat ik allereerst zeggen dat ik blij ben dat jullie nog steeds zo genieten van de lessen op onze Judovereniging. We
zijn blij dat we al jarenlang op zoveel trouwe leden en kundige leraren kunnen rekenen. Maar zoals jullie
waarschijnlijk wel weten, houdt de judoclub niet op bij de lessen alleen. We hebben mensen nodig die de in- en
uitschrijvingen verwerken, mensen die bijhouden of de contributie betaald wordt, mensen die zorgen dat de zaal
goed onderhouden blijft en mensen die de mails en telefoontjes beantwoorden. Om te zorgen dat dit allemaal goed
en georganiseerd verloopt, is er het bestuur.
Enkele weken geleden hebben twee bestuursleden aangegeven dat zij op korte termijn hun taken neer willen gaan
leggen. Ed Koedood, onze oud- en vicevoorzitter en Monique Hompus, onze vertrouwenspersoon, hebben beiden
besloten te gaan stoppen. Jackie Spruit, die al jarenlang een dubbelrol als penningmeester en secretaris vervult,
heeft aangegeven het ook rustiger aan te gaan willen doen, maar niet helemaal te stoppen.
Natuurlijk kan ik als voorzitter niets anders doen dan hun keuze respecteren en hen alle drie bedanken voor hun
jarenlange inzet voor onze club. Hashi was zonder hen niet de prachtige club geweest die het nu is.
Tegelijkertijd zullen we vooruit moeten kijken. Want hoe vervelend het afscheid van deze bestuursleden ook is, het
geeft ons wel een kans om nieuw talent te werven voor ons bestuur en eens goed na te denken over welke kant wij
vanaf nu op willen met de club. En dat is nu precies waarom ik dit bericht geschreven heb.
Heb jij tijd en energie om iets voor onze club te doen? Geef dan jouw naam en gegevens door aan de balie, of mail ze
naar jvhashi@gmail.com Jackie en ik zullen dan contact met je opnemen en een afspraak voor een gesprek maken.
Op vrijdag 5 april om 20:00 uur organiseren we informatie bijeenkomst.
Op korte termijn zijn we op zoek naar vrijwilligers al dan niet als bestuurslid:
• penningmeester
• ledenadministrator
• wedstrijdsecretariaat
• ouder contact persoon ( vertrouwenspersoon)
• opzetten/coördineren van activiteiten
• contact medegebruikers(huurders) locatie en planning zaalgebruik
• secretaris
En mocht je nu denken “Waarom zou ik mijn avondje Netflix hiervoor opgeven?”, bedenk dan dat vrijwilligerswerk je
ook heel veel kan geven. Je krijgt een kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en onze mooie club nog beter te
maken. En daarnaast staat een bestuursfunctie bij een sportvereniging natuurlijk ook mooi op het CV. Maar boven
dat alles, heeft de club jullie op het moment gewoon hard nodig. Uiteindelijk bestaat er geen Hashi zonder de inzet
van haar vrijwilligers.
Tom Zandwijk , voorzitter Judovereniging Hashi.
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