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Op donderdag 12 november 2015 is er in het Clubgebouw AV de Liemers een extra
ledenvergadering gehouden.
Tijdens deze vergadering heeft mw. Joke Roeterdink van de Gelderse Sportfederatie
namens het bestuur toegelicht, waarom het bestuur tot oprichting van een Stichting
Beheer Accommodatiezaken wil overgaan.
In de bijlage staat het volledige verslag van de vergadering.

Nieuwjaarsloop 2016

Hou je van overzicht en kun je hoofdzaken van bijzaken onderscheiden ?
Dan zijn we op zoek naar jou !!!
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris.
Functieomschrijving:
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de administratieve zaken binnen het bestuur. Wees niet bang dat je
ellenlange notulen en rapporten moet maken. Als bestuur zitten we maandelijks bij elkaar en worden afspraken
en besluiten in een beknopte actie- en besluitenlijst vastgelegd. Samen met de voorzitter draag je zorg voor de
agenda. Naast de maandelijkse vergadering ben je samen met de overige bestuursleden het aanspreekpunt voor
uiteenlopende zaken en draag je zorg voor het organiseren van bestuur- en ledenvergaderingen en verspreiding
van de briefpost. Met het digitale tijdperk proberen we zo veel mogelijk zaken digitaal te archiveren. Als
secretaris ben je beheerder van het archief. In de praktijk ben je hier weinig tijd mee kwijt aangezien alle
bestuursleden toegang hebben tot het archief waardoor je samen het archief up to date houdt.
Tijdsbesteding:
Merendeel van de functie kan naar eigen tijd worden ingedeeld aangezien de administratie en mailing digitaal
gebeurt. Gemiddeld neemt dit tussen de 2-3 uur per week in beslag. De vergaderingen vinden maandelijks
plaats op een beschikbare dag voor de bestuursleden (dit verschilt per maand). De vergaderingen duren niet
langer dan 2 uur.
Stukje huidige secretaris:
“De afgelopen 2 jaar is er veel gebeurd bij de vereniging. Van een passief bestuur zijn we actief geworden.
Interne en externe contacten zijn versterkt en de eerste vruchten worden daar nu van geplukt. Het bestuur
bestaat uit een groep enthousiaste mensen met uitdagende toekomstplannen en de drive om te slagen. Ik heb in
deze tijd veel geleerd over samenwerking, communicatie en besluitvorming. Naast dat het een goed gevoel
geeft om een vereniging te helpen is dit ook een waardevolle ervaring geweest voor mijn carrière
Waarom stoppen als je het zo leuk vindt?
De huidige ontwikkelingen bij mijn werkgever hebben er voor gezorgd dat ik meer uren moet maken wat niet
meer te combineren is met de bestuursfunctie.”
Ben je geïnteresseerd maar wens je aanvullende informatie alvorens je een besluit neemt, neem dan contact op
met de huidige secretaris Pierre Schreven via emailadres secretaris@avdeliemers.nl

Jury cursus
De vereniging heeft momenteel een groot te kort aan juryleden.
Bij wedstrijden die op onze baan worden georganiseerd hebben we een groot aantal juryleden nodig maar ook
tijdens wedstrijden die op een andere baan worden georganiseerd is het voor iedere vereniging verplicht om 2 à
3 juryleden aan te leveren.
Inmiddels heeft er een informatie-ochtend voor de ouders van pupillen en junioren plaatsgevonden en daar is dit
onderwerp ook aan de orde gekomen.
Op dit moment zijn er al een 6-tal ouders van jeugdleden die zich hebben aangemeld om begin 2016 een cursus
tot jurylid te volgen (bekend als jury60). Deze cursus bestaat uit 12 modules die meestal in 2-5 dagdelen worden
gegeven. De cursusleider zal aan het eind van de cursus bepalen of de cursist de cursus met succes heeft
afgerond en of deze de aantekening jury60 krijgt.
Er hoeft dus geen examen t e worden gedaan.
Na het behalen van de cursus zullen de nieuwe juryleden op de jurylijst worden gezet en zullen zij door de
jurycoördinator een aantal keer per jaar worden gevraagd om te helpen bij onze thuiswedstrijden (vaak zijn dit
3-4 wedstrijden in het jaar) en bij de uitwedstrijden (pupillen hebben er 5, junioren 7/8). Men wordt nergens
toe verplicht maar het wordt zeer op prijs gesteld een aantal wedstrijden per jaar te jureren.
Hoe meer juryleden we hebben hoe minder vaak je nodig zal zijn.
Afgelopen jaar hebben we commentaar gehad van organiserende verenigingen dat wij geen goede juryleden
hadden afgevaardigd bij wedstrijden ! In het ergste geval kan de organiserende vereniging ons uitsluiten van
deelname. Dit moeten wij zeker voorkomen, laat onze jeugdleden hier niet de dupe van worden en meld je
vandaag nog aan om deel te nemen aan deze jurycursus.
Wellicht zijn er buiten ouders van jeugdleden nog andere leden van de vereniging die hun steentje willen
bijdragen en het jurycorps willen komen versterken.
Iedereen is van harte welkom !
Voor aanmelden en meer informatie mail naar juco@avdeliemers.nl.

Sponsor AV de Liemers via Sponsorkliks
Sponsor AV De Liemers gratis.
Grote kans dat jij binnenkort ook iets online koopt
voor Sinterklaas of Kerstmis.
Wist je dat je daarmee gratis AV De Liemers kunt
sponsoren?
Door eerst naar www.sponsorkliks.com/
partners.php?club=3070&fbs te gaan en vervolgens
naar bijvoorbeeld Bol.com, Wehkamp, Hema,
Coolblue of een van de andere ruim 250 winkels. Na
jouw aankoopt ontvangt AV De Liemers een bedrag
zonder dat jij iets meer betaalt.
Kleine moeite met groot effect. Alvast bedankt
namens AV De Liemers.

Hulp gevraagd “Try-Out Games”
Op zondag 20 december zal in het Omnisport in
Apeldoorn de “Try-Out Games” worden georganiseerd
voor A/B junioren en senioren.
AV de Liemers is medeorganisator van deze wedstrijd
vanuit de Organisatie Nationale junioren en pupillen
indoorwedstrijden.
De wedstrijd zal om 12.00 uur van start gaan en zal tot ±
17.00 uur duren.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Heb je
nog een plekje vrij in je agenda op zondagmiddag 20
december meld je dan aan via juco@avdeliemers.nl.
We kunnen jouw hulp goed gebruiken !

Nieuwjaarsloop 2016
Voor je het weet is het 2016, en dat betekend dat ook de nieuwsjaarsloop weer voor de deur staat!
Noteer alvast in je agenda 9 januari 2016 de Nieuwjaarsloop, met afstanden van 400m tot en met 3000m.
Binnenkort meer info!

Sponsors & Partners

E-mailadres en webversie
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden van AV de Liemers waarvan het e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Is jouw
e-mailadres gewijzigd of nog niet bekend bij de ledenadministratie geef dit dan zo snel mogelijk door. Het e-mailadres van de
ledenadministratie is: ledenadministratie@avdeliemers.nl
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Kijk dan op de website voor een PDF versie.

