“Play as a team …… or die as an individual”
Beste allemaal,
Nog niet zolang geleden ben ik gevraagd of ik interesse had om me in te zetten voor de
vereniging, in het bijzonder voor de commissie ledenwerving. Natuurlijk wil ik dat en met
veel enthousiasme ben ik samen met Bertjan, Dankmar, Janneke, Joris, Manou, Marcel en
Roos aan de slag gegaan.
Zo zijn we begonnen met een 2 tal nieuwe flyers te maken om
onze dynamische sport onder de aandacht te brengen, de één
om aan te geven wie we zijn en waar we voor staan, de ander
om leden te werven. Onze eerste activiteit was de kerstmarkt,
warme chocolademelk, schieten op de korf, een leuke attentie
in de vorm van een originele zwaluwen sleutelhanger en enkele
fanatieke vrijwilligers hebben er een geslaagde dag van
gemaakt. De volgende mogelijkheden om leden te werven
dienen zich al weer aan zoals clinics bij “de Liemers” en
gemeente, voorjaars en zomermarkt, opening van de sportweek
en nog vele andere leuke activiteiten waar we nieuwe leden
kunnen werven.
Wat is het doel van leden werven?
Mijn eerste gedachten: “Waarborgen van de continuïteit van een vereniging”.
Maar wat is waarborgen? Hebben we het hier over het aantal spelers, bestuursleden, trainers,
coaches, scheidsrechters, verzorgers of vrijwilligers?
Ik ben ervan overtuigd dat we het over de gehele groep hebben, het één kan niet zonder het
ander. We kunnen nog zoveel nieuwe leden werven maar zonder al die vrijwilligers is
behouden een behoorlijke opgave. Een team bestaat niet alleen uit de spelers, het is een
samenspel van een ieder die zich op zijn manier inzet voor de vereniging.
Het werven van vrijwilligers is dus één van de belangrijkste stappen in het hele
ledenwervingsproces!
Om onze gezamenlijke missie “een dynamische vereniging te zijn waar elk lid betrokken is
bij de club en haar voortbestaan, waar leden activiteiten met en voor elkaar organiseren en
waar iedereen zich gewaardeerd en gezien voelt”, uit te kunnen voeren hebben we jou hulp
nodig!
Meld je aan voor een activiteit op ledenwerving@dezwaluwen.nl of bij één van de
commissieleden. De eerste volgende clinics waar we trainers nodig hebben zijn op 26 maart
en 2 april van 15.30 tot 16:30 uur in zaal Lentemorgen.
Hoop jullie snel te zien bij één van de activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Borgers

