Steenwijk, 26 oktober 2015,
Beste sportvrienden,
Onder het motto “Wij zij van Start” zijn we bij de clubkampioenschappen van start gegaan met onze
actie om vrijwilligers te werven. In deze brief vertellen we hoe we dat precies gaan doen.
Het bestuur wil zoveel mogelijk leden als vrijwilliger betrekken bij de club en daarbij gebruik maken
van kennis en/of ervaring die iedereen heeft. Daarom inventariseren we als team werving
vrijwilligers wat u als (ouder van een jeugd-) lid kunt en wilt doen voor onze club. Leden vanaf 14 jaar
kunnen het zelf doen, bij leden jonger dan 14 jaar doen we een beroep op één van de ouders
(maximaal één per gezin).
In de week van 9 tot 14 november worden alle leden telefonisch benaderd door een belteam van
leden om te vragen naar kennis en ervaring die u wilt inbrengen voor de vereniging bijvoorbeeld
door uw opleiding, werkervaring, andere vrijwilligerstaken. Samen met u kijken we naar wat u voor
Start kunt doen. Om u een beeld te geven van de mogelijkheden vindt u als bijlage in de mail, op de
website Start78.nl en in het clubhuis een overzicht van vrijwilligerstaken binnen Start. Daar hebben
we zoveel mogelijk informatie bij gezet, zodat iedereen van te voren al kan nadenken over welke
taken het beste passen. U kunt een eerste en een tweede voorkeur opgeven.
Nadat alle leden zijn benaderd en de gegevens zijn verwerkt zal vanuit de vereniging contact met u
worden opgenomen om nadere afspraken te maken. Annie Nijmeijer is vrijwilligerscoördinator en zal
de lijst beheren.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met de mensen
uit het team vrijwilligers werven via wijzijnvanstart@start78.nl of persoonlijk.
Laten we er met zijn allen voor gaan en laten zien dat we allemaal van Start zijn!
Met vriendelijke groeten
Team vrijwilligers werven Start ‘78
Gerdo van Dalen, Marjoke Eikelenboom, Monique Seijger, René Sturre, Annie Nijmeijer

