
Beste leden,

Tijdens de ALV van maandag 11 april hebben wij samen met Stan Mindera van
de Gelderse sportfederatie het project 'TC Doornenburg vernieuwd'
gepresenteerd. Dit project houdt in dat Stan samen met een groep
enthousiastelingen, de werkgroep, aan de slag gaat met het opstellen van
een toekomstplan voor de vereniging.

De eerste stappen in dit proces is het in kaart brengen van de huidige
situatie en op kracht brengen van het bestuur en de
vrijwilligersorganisatie. Als dit is gebeurd, gaat de werkgroep aan de
slag met de toekomstvisie van de verenigingen en het opstellen van een
speerpuntenplan voor de komende 5 jaar. In totaal zijn er 6 sessies
plaats gedurende een periode van 6 tot 8 maanden.

Om ervoor te zorgen dat dit project zo breed gedragen wordt is
iedereen welkom om plaats te nemen in de werkgroep. Als deelnemer van de
werkgroep is het niet zo dat van je wordt verwacht om plaats te nemen in
het bestuur van op een andere functie. De werkgroep is juist bedoeld om te
kijken waar een kandidaat bestuurslid aan moet voldoen en wie daarvoor
geschikt zijn.

Een aantal mensen hebben zich al opgegeven. Lijkt het jou ook leuk om mee
te denken over de toekomst van TC Doornenburg en samen met je mede leden
te onderzoeken waar kansen liggen voor de vereniging. Meld je dan snel aan
voor de werkgroep! De datums voor de sessies moeten nog worden gepland.
Mocht het nou zo zijn dat het je niet lukt om alle 6 sessie aanwezig te
zijn, dan is natuurlijk geen enkel probleem.
Aanmelden kan via het mailadres bestuur@tcdoornenburg.nl tot 1 mei a.s.

Voor vragen bel met de secretaris Tiny Peters 0651118680.

De eerste sessie staat gepland op woensdag 11 mei.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC Doornenburg
Stan Minderaa | Projectcoördinator Gelderse Sportfederatie


