Geldermalsen, 11 september 2017

Beste leden/ouders en/of verzorgers,
Om onze club dagelijks draaiende te houden zijn veel mensen (vrijwilligers) nodig. Om in deze
behoefte te voorzien hebben de leden op de ledenvergadering unaniem een voorstel aangenomen
om een participatieregeling met ingang van het nieuwe seizoen in te voeren.
Dit houdt in het kort in, dat leden en/of ouders van (jeugd)leden zich ook actief een aantal uren
(ongeveer 15) in gaan zetten om onze vereniging draaiende te houden. Wanneer men zich niet
actief inzet, zal een extra vergoeding van € 50,00 (per huishouden) in rekening worden gebracht. Wij
hopen en gaan er vanuit, dat dit niet nodig zal zijn. Wij hopen dat iedereen ervan doordrongen is, dat
als we een gezonde en gezellige vereniging voor onze kinderen willen hebben, één ieder zijn steentje
zal moeten bijdragen.
Het is een maatschappelijke trend, dat (sport-) verenigingen zeer veel moeite hebben om hun
“vacatures” ingevuld te krijgen. Wij hopen dat onze vereniging hierin echt een uitzondering zal zijn.
Het is bittere noodzaak om meer mensen actief te krijgen. En iedereen is zich daarvan bewust. Voor
een ieder is wel een functie weggelegd, dus gebruik uw kunde of vaardigheid om uw vereniging actief
te ondersteunen en de vereniging naar een hoger plan te brengen.

Niet het aantal leden geeft aan wat voor vereniging we zijn, maar het aantal

vrijwilligers wat actief is.
We zijn ons ervan bewust dat we niet het makkelijkste pad gekozen hebben, maar wij zijn
wel overtuigd dat dit het juiste pad is. We zullen ongetwijfeld tegen opstartproblemen
lopen, maar wanneer we elkaar ondersteunen, zal er altijd een oplossing zijn.
De participatieformulieren zullen deze week uitgereikt worden door de leiders/trainers. Bij
de jongste leden zullen de formulieren aan de ouders worden overhandigd. We verwachten
deze formulieren voor 30 september retour.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, kun u ons natuurlijk altijd aanspreken.
We vertrouwen op uw respons.
Bestuur GVV

