Beste leden,
In deze brief vragen wij als bestuur van Set Up jullie aandacht voor de volgende zaken:
Nieuwe Voorzitter
Zoals jullie wellicht al weten, is onze voorzitter Henk Kaspers enkele weken geleden met
onmiddellijke ingang gestopt met het voorzitterschap van onze vereniging. Het is voor Henk
een moeilijke beslissing geweest en wij wensen hem dan ook het allerbeste voor de toekomst.
De taken van de voorzitter worden voorlopig waargenomen door de andere bestuursleden.
Joffrey van den Belt heeft zich kandidaat gesteld om het voorzitterschap van onze vereniging
op zich te nemen. We zijn hier uiteraard enorm blij mee en we hopen onder leiding van Joffrey
onze vereniging verder op en uit te bouwen. Tijdens de ALV, die we begin maart 2015 willen
houden, hopen we Joffrey te kunnen benoemen als nieuwe voorzitter.
Gebruik Sporthal
De afgelopen periode hebben zich geregeld incidenten in de sporthal voorgedaan die wij als
bestuur niet kunnen tolereren. We doelen bijvoorbeeld op het niet correct opruimen van de
materialen, knoeien met de thermostaten van de douches, te laat douchen, kleine
vernielingen, het laten trainen van jeugd zonder begeleiding van een volwassen persoon
(>18jr) en het achterlaten van rommel.
Wij als bestuur worden hier door de gemeente op aangesproken en hebben ons dan ook al
enkele keren in het gemeentehuis moeten melden. Wel is het echter zo dat van de zijde van
de gemeente ook is toegegeven dat er zaken niet goed gaan, maar het staat, wat het bestuur
betreft, buiten de discussie dat wij ons als sporters aan de regels van de verhuurder (de
gemeente) dienen te houden.
Wij doen dan ook een dringend èn laatste beroep op jullie om je correct te gedragen, je
gebruikte materialen netjes op te ruimen en je verder netjes aan de regels te houden.
De voorschriften van de gemeente kun je vinden op de site van Set Up. (Bij “Documenten”)
Mochten jullie zaken constateren die niet goed gaan, geef het aan ons door. Wij kunnen dan
maatregelen nemen naar eigen leden of de gemeente erop aanspreken als de oorzaak bij hen
ligt.
Nogmaals: we doen een zeer dringend beroep op jullie: houd je aan de regels.
Hebben jullie vragen of opmerkingen? We horen het graag.
Het bestuur wenst jullie allemaal goede feestdagen en een gelukkig en sportief Nieuwjaar.
Een sportieve groet,
Namens het bestuur
Hilco van der Wal

