Beste leden en ouders van jeugdleden,
Het nieuwe seizoen is alweer een paar weken onderweg en we zijn als bestuur erg blij dat we
met veel nieuwe leden aan het seizoen zijn begonnen. Het gaat goed met de vereniging en dat
is een hele mooie ontwikkeling. Het betekent wel dat het af en toe best druk zal zijn in de
sporthal en dat is best wel eens passen en meten, maar de TC is er toch in geslaagd iedereen
weer een plekje te geven.
Zo aan het begin van het seizoen zijn er een aantal zaken die we bij jullie onder de aandacht
willen brengen: Er raken te vaak en teveel shirts, broekjes en ballen kwijt. Wees je ervan
bewust dat je de spullen in bruikleen van de vereniging hebt en dat je er zelf verantwoordelijk
voor bent. Als er spullen kwijtraken kost dit geld en moet dit betaald worden. Jullie zijn als
leden van een team met zijn allen verantwoordelijk voor de ballen en bij verlies worden deze
dan ook aan het hele team in rekening gebracht. Ook voor de tenues ben je zelf
verantwoordelijk en bij verlies zullen de kosten geïnd worden. Gewoon na de wedstrijden en
trainingen de spullen in de tassen doen en er op letten dat alles mee terug gaat naar
IJsselmuiden. Dit zelfde geldt ook voor de spelerspassen. We zijn in het afgelopen jaar voor
vele honderden euro’s aan materialen kwijtgeraakt en dit is erg jammer, maar ook erg
onnodig. Breng de discipline op om samen zorg te dragen voor je spullen!!! Ook dat hoort bij
sport!
Binnen de vereniging zijn vele vrijwilligers actief en die houden de vereniging draaiend. We
zijn daar erg blij mee en we mogen er trots op zijn dat zoveel leden zich inzetten. Toch zijn er
nog steeds een aantal functies niet bezet en het zou toch erg mooi zijn dat hier ook
vrijwilligers voor gevonden worden. Zo kan de activiteitencommissie mensen gebruiken om
twee of drie keer per jaar een activiteit te organiseren. Daarnaast zal op termijn ook de
secretaris opvolging moeten hebben. Momenteel gaan de gedachten uit naar iemand die een
deel van de taken van de secretaris kan overnemen (bijvoorbeeld notuleren en
ledencommunicatie) en zo op termijn kan doorstromen naar de functie van secretaris.
Meld je aan als vrijwilliger: als we het met z’n allen doen, is het voor iedereen goed te doen
qua invulling van de spaarzame vrije tijd.
Mochten er van jullie kant vragen en opmerkingen of suggesties zijn: we staan altijd open voor
een goed gesprek. Bel of mail ons en we gaan ermee aan de slag. Op de site vind je onze
gegevens!
Het bestuur wenst u en jullie een sportief seizoen toe!
Een hartelijke groet namens het bestuur.

