NIEUWSBRIEF

seizoen 2019/2020

Beste lezers,
Dit is een extra nieuwsbrief van de vereniging in je mailbox, we hebben jullie nodig!

Marjan Boer, bestuur GV DOS

Wilt u onze nieuwsbrief
blijven ontvangen? Dan
hoeft u niets te doen.
Mocht u hem niet meer
willen ontvangen, dan
kunt u zich afmelden
voor deze nieuwsbrief
door een mailtje te
sturen naar
voorzitter@gvdoskamp
en.nl
(zouden we natuurlijk
wel jammer vinden)
Uiteraard kunt u zich
later ook nog aan- of
afmelden voor de
nieuwsbrief.
We gebruiken als
vereniging Instagram
facebook en de website
om nieuws, foto`s van
(KNGU) wedstrijden en
activiteiten te plaatsen
waarop U of uw kind
kan voorkomen,
mocht u dit willen dan
hoeft u niets te doen,
indien u bezwaar heeft
dan kunt u dit kenbaar
maken via
voorzitter@gvdoskamp
en.nl

Van het bestuur:

Op 30 oktober2018 is de Algemene Leden Vergadering geweest en is de stand
van het afgelopen jaar met alle aanwezigen doorgenomen en aangegeven waar
we komend jaar naar toe wouden werken, omdat vanuit de overheid en
Gemeente wordt steeds meer van de vrijwilligers binnen de vereniging
gevraagd.
Jammer genoeg waren er niet veel ouders van leden aanwezig terwijl er wel een
aantal zaken aan de orde waren gekomen die nu onder jullie aandacht gebracht
moet worden.
Dat heeft te maken met de huidige stand van onze bestuursleden die
momenteel zitting hebben in het bestuur.
We namen afscheid van de webmaster en PR wegens verhuizing en ook Miranda
gaf aan te stoppen met secretariële ondersteuning, haar baan en in combinatie
met haar gezin was dit niet meer te doen.
Alles bij elkaar nemende draait het huidige bestuur die allen op vrijwillige basis
voor de vereniging hun werk doen op dit moment overuren om de vereniging
goed te laten draaien en daarom moet er ondersteuning bij anders lukt het niet
de vereniging aankomend seizoen te laten draaien.
We hebben diverse mensen persoonlijk benaderd, maar tot op heden is het niet
gelukt om de functie van voorzitter en secretaris op te vullen, deze functies zijn
van vitaal belang voor GV DOS Kampen.
We doen daarom via deze brief een oproep naar al onze leden, wie helpt ons!
Namens alle bestuursleden, Marjan Boer

Belangstelling?

Handige ICT er gezocht:

In het bestuur is nog steeds de

vacature voorzitter vacant
We zijn we op zoek naar de juiste man of vrouw om
de nieuwe website te onderhouden, de site is
gebouwd in Wordpress en voor iemand die handig is
in ICT makkelijk te onderhouden.
Neem contact op met Marjan
Boer voorzitter@gvdoskampen.nl

