NOODKREET
Geen nieuwe bestuursleden? Geen Velocitas!
Gymnastiekvereniging Velocitas heeft volgend seizoen geen voorzitter, geen penningmeester en
slechts 3 actieve bestuursleden. Dat is veel te weinig om alle bestuurszaken te kunnen regelen. Het
bestuur doet daarom nu alleen de belangrijkste zaken om onze leden te laten sporten, maar
Velocitas kan niet blijven bestaan als de situatie niet verandert!
Wat is de oplossing?
We hebben dringend extra man-/vrouwkracht nodig om alle bestuurstaken te kunnen uitvoeren.
Denk hierbij aan wedstrijdzaken, ledenadministratie, financiën, beleidszaken, aansturing
commissies, bondszaken en contact met Sportpunt. Daarnaast vallen onder het bestuur een aantal
commissies waar ook nieuwe leden voor nodig zijn.
We vinden het belangrijk dat leden en hun familieleden en vrienden bij de vereniging betrokken
raken en blijven. Vrijwilligerswerk helpt hierbij, dus we streven ernaar zoveel mogelijk uitvoerende
zaken door vrijwilligers te laten doen. Hoeveel nieuwe bestuurs- en commissieleden zijn nodig? Het
bestuur inventariseerde hoeveel en voor welke commissies nieuwe leden nodig zijn.
Het betreft:
• 4 bestuursleden, waaronder 1 voorzitter en 1 penningmeester
• 1 lid voor de sponsorcommissie
• 1 lid voor de arbitragecommissie
• 2 leden voor de technische commissie
Wat doen bestuursleden?
De voorzitter is naast leider van het bestuur, de contactpersoon voor Sportpunt en de woordvoerder
namens de vereniging. Het bestuur vergadert 1 keer per 4 weken. Ieder bestuurslid is
contactpersoon voor een van de commissies, zoals de technische commissie, arbitragecommissie,
activiteitencommissie of sponsorcommissie.
Als dank worden alle vrijwilligers, dus ook de bestuurs- en commissieleden, jaarlijks getrakteerd op
een gezellige feestavond.

Wie zoeken we?
We willen de taken en dus de taakbelasting zoveel mogelijk verdelen, daarom zoeken we bij
voorkeur mensen die nog geen taken bij Velocitas vervullen. We zoeken betrokken, enthousiaste
mensen die zich een paar uur per week vrijwillig willen inzetten voor de vereniging. Affiniteit met de
vereniging is een must, maar verder heb je geen kennis of ervaring van/met gym/turnen/acro of
bestuurszaken nodig. De andere bestuursleden kunnen je hierin begeleiden en helpen. Ga vooral uit
van je interesses of (beroeps)achtergrond; wat vind je leuk om te doen en/of kan je goed? Samen
kijken we welke functie het meest geschikt voor je is!

Help Velocitas!
Wil je, na het lezen van deze noodkreet, een functie in het bestuur of een van de commissies
vervullen? Dan ontvangen we graag je reactie, zodat we vervolgstappen kunnen zetten. Bedankt voor
je hulp!

Namens het bestuur van Velocitas,

