Projectgroep vrijwilligersbeleid.
Beste leden en ouders van leden,
Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2012 is door een aantal leden een
projectgroep vrijwilligersbeleid gevormd. In de bijeenkomsten die deze groep in de afgelopen
periode heeft gehad werd nagedacht over het vrijwilligersbeleid binnen onze volleybal
vereniging in een ideale situatie.
Een en ander heeft geresulteerd in de taak- en functieomschrijvingen zoals deze op de website
zijn gepubliceerd. In dit document is duidelijk aangegeven waar op dit moment de uitdagingen
liggen.
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, op 21 maart j.l zijn de resultaten
gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben zich 24 mensen aangemeld en ook in de weken die
volgden waren er nog een aantal leden en/of ouders van leden die zich bereid vonden
werkzaamheden voor onze vereniging te verrichten. In gesprekken met leden van de
projectgroep bleek dat veel mensen enigszins schrokken van de te verwachten urenbesteding
van een functie. Daarom willen wij hierbij nogmaals benadrukken dat veel functies ook door
meerdere personen kunnen worden vervuld. En geldt ook hier weer dat vele handen licht werk
maken.
De projectgroep heeft de inmiddels de aanmeldingen beoordeeld en is nu druk bezig met het
plaatsen van de diverse vrijwilligers, hierbij uiteraard rekening houdend met de wensen die
deze mensen hebben aangegeven. Op korte termijn zal iedereen worden benaderd zodat
verdere invulling aan de functies kan worden gegeven.
Wij streven ernaar om de groep met vrijwilligers zo groot mogelijk te hebben, zodat niet alle
lasten op een paar schouders drukken. Dus mocht je je alsnog willen aanmelden, of heb je nog
inhoudelijke vragen over een bepaalde functie dan kan dit uiteraard altijd, stuur dan een mail
met je NAW gegevens naar vrijwilligerscommissie@setup-ijsselmuiden.nl Je vraag zal dan zo
snel mogelijk worden beantwoord door de verantwoordelijke persoon binnen onze vereniging.
Wij hopen dat we het nieuwe seizoen kunnen starten met een enthousiaste groep vrijwilligers.

