Algemeen Bestuur
Nieuwsbrief Algemeen Bestuur Celeritas januari 2022.
Deze nieuwsbrief van het Algemeen Bestuur staat in het teken van de diverse
vacatures binnen onze vereniging. Er is een groot gebrek aan vrijwilligers op
diverse plekken in onze vereniging.
Een eerdere oproep heeft helaas geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
De leden van het Algemeen Bestuur maken zich ernstig zorgen over deze
ontwikkeling.
Zonder vrijwilligers kan een vereniging als de onze niet bestaan:
- als er geen kantinemedewerkers zijn moet de kantine dicht
- als er geen schoonmakers zijn moeten we tegen veel geld een
professioneel bedrijf inhuren.
- zonder bestuur kan de afdeling Petanque niet functioneren
En dat zijn natuurlijk zaken die we niet willen!
Wie zoeken wij concreet:
- voor de kantine leden die eenmaal in de vier weken een dienst draaien
achter de bar en vooral is er behoefte op de 2e en 5e donderdagavond, 1e,
2e en 3e vrijdagavond en de 2e zondag van de maand; de avonddiensten zijn
van 19.00 – 23.00 uur.
- voor de schoonmaak enkele vrijwilligers die eenmaal in de vier weken op
maandagochtend van 09.00-12.00 uur zich willen uitleven in ons gebouw.
Uiteraard is een andere ochtend in de week bespreekbaar. Het gaat om
huishoudelijk werk, de vloer en tafels in de kantine, de vloer in de gang,
-

alle wc's. En soms iets extra's, denk aan de keuken, bestuurskamer enz.
een ramenlapper of ramenlapster, die een paar keer per jaar alle ramen
van ons gebouw wil laten blinken.

Ook binnen het bestuur van de petanque zijn en zullen vacatures ontstaan.
Nadat afgelopen jaar de voorzitster stopte met haar werkzaamheden, er net een
nieuwe secretaris was gevonden, worden we nu geconfronteerd met het vertrek
per 1 juni 2022 (of eerder als iemand zich spontaan aanmeldt) van deze
secretaris en het directe vertrek van het bestuurslid die voornamelijk de
ledenadministratie bijhoudt.
Dit betekent dat er nog maar 2 bestuursleden over zijn.

Wij doen een dringende oproep aan de leden van de afdeling petanque om zich
beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie en laat het duidelijk zijn, ook
zonder een bestuur is er geen afdeling petanque meer!
De laatste vacature die we willen melden is nog een lid voor het Algemeen
Bestuur. Wij zoeken specifiek naar een vrijwilliger die de algemene zaken wil
behartigen en eenmaal per maand een paar uurtjes met de andere bestuursleden
mee wil denken over de algemene zaken van de afdelingen korfbal en petanque en
de toekomst van onze vereniging.
Kortom:
meld u aan via bestuur@celeritas.nl of rechtstreeks bij een van de
kantinevrijwilligers, schoonmakers of bestuursleden.

De huidige coronamaatregelen.
In een mail aan de leden van de afdeling petanque op 15 januari heeft het
petanquebestuur duidelijk gemaakt wat de openingstijden en de regels zijn.
Het openstellen van het terrein betekent dat het beoefenen van petanque ook mag
plaatsvinden in de boulehal. Het betreden van de boulehal voor het beoefenen van
onze sport kan alleen met een geldige QR-code. Publiek is niet toegestaan. Toilet
blijft toegankelijk.
Sportkantines mogen open voor het afhalen van drankjes. Voor ons betekent dit
het volgende.
Tijdens een speelmiddag of speelavond wordt aan ieder lid 1 kopje koffie of 1
kopje thee gratis verstrekt. Dit gebeurt buiten. Het afhalen van een drankje kan
in overleg met de barmedewerker. Het nuttigen van koffie, thee of drankje moet
buiten plaatsvinden maar niet op de boule banen. De keuken is dicht.
Het Algemeen Bestuur staat achter deze maatregelen, die vanuit de
Rijksoverheid zijn vastgesteld en vertrouwen erop dat iedereen zich dan ook
hieraan houdt.

Tot slot:
als alles weer normaal is zal op
woensdagavond 20 april 2022 vanaf 19.30 uur
de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

