Vrijwilligers en het werk wat gedaan moet worden …. de stand van zaken
Hoe gaat het met het met de vrijwilligerswerkzaamheden op onze roeivereniging?
Wij hebben in de loop der jaren een mooie vereniging opgebouwd, een mooie vloot in
een mooi gebouw, veel jaarlijkse activiteiten en zelfs een behoorlijke groep leden die
als vrijwilliger actief zijn in en voor de vereniging.
Toch hebben wij met elkaar een steeds groter wordend probleem.
Losse klussen
Voor losse klussen is te weinig belangstelling, zoals de schoonmaakdag, of een
schilderklus.
Bestuursleden
Ook het vinden van nieuwe bestuursleden is heel erg moeilijk.
De verschillende commissies moeten nu echt worden versterkt en uitgebreid met
nieuwe vrijwilligers, volgens het oude principe van vele handen maken licht werk.
Het komend jaar ontstaan er weer vacatures voor het bestuur: o.a. de secretaris stopt
eind 2016.
Instructie en beter roeien
De komende maanden gaan we gedwongen door de bestuursvacature van instructie
commissaris de manier van instructie geven veranderen.
Bijvoorbeeld de basisinstructie voor wherry roeien, of C roeien zal voortaan door
vaste teams van instructeurs op vaste tijden gegeven gaan worden. We kunnen dan
minder maatwerk leveren maar we willen wel continuïteit bieden.
Wij zullen nu ook leden die de afgelopen jaren de basisinstructie hebben gekregen,
gaan vragen om naast de ervaren instructeurs hun bijdrage aan de basisinstructie te
gaan geven. Als beloning voor die inspanning willen we dan ook weer gevorderden
instructie gaan bieden onder de noemer beter roeien.
Instructie, materiaal en gebouw onderhoud, bestuurstaken. Als wij er met elkaar in
slagen om de vele taken eerlijker te verdelen, maken we het nog leuker op onze
vereniging. Moeten wij anders vrijwilligerswerk gaan verplichten?
Of een toeslag op de contributie laten betalen als je geen vrijwilligerswerk doet?
Wij spreken elkaar hierover, in de soos, op het vlot of op de komende
ledenvergadering.
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