Nieuwsbrief Vrijwilligers
Meer vrijwilligers in korte tijd
Climax is een mooie vereniging met bijna 800 leden. Er gebeurt ook veel binnen de club, van
wedstrijden organiseren tot aan filmavonden, en van een CD junioren kamp tot aan een algemene
ledenvergadering. Allemaal activiteiten waarbij wij jou nodig hebben!
Omdat Climax, net zoals veel clubs, vaak een te kort heeft aan vrijwilligers, gaan wij ons inzetten
om meer vrijwilligers te werven. Je hebt er vast al wel een keer over gehoord?! Of al weer een
tijdje geleden een kerstkaart vanuit het bestuur ontvangen met de vraag of jij ons kunt helpen de
club nog gezelliger te maken.
Daarom zijn we gestart met het programma ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’. Binnenkort zullen wij
met een leuke club Climax leden jou opbellen met de vraag of jij ook een steentje wilt bijdragen
binnen Climax. De belavonden zijn gepland op dinsdag 4 en 11 april. De gevraagde
vrijwilligers in functies variëren van jurylid tot aan barmedewerker en van bestuurslid tot
helpende hand.
In deze nieuwsbrief staat de vrijwilliger centraal, jij dus!

Van de Bestuurstafel
De lente is begonnen. En hoe staat het
ondertussen met de goede voornemens?
Vaker sporten? Meer bijdragen aan de
maatschappij? Vrijwilligerswerk doen? Al
deze goede voornemens, of je er nu in
gelooft of niet, zijn bij Climax toe te
passen. Zoals u wellicht is opgevallen, is
het tijd om aan een stevig fundament te
bouwen. Een fundament met vrijwilligers
van waaruit we kunnen bouwen aan de
toekomst. Een brede basis waarbij we
samen aan de slag gaan. En tja, in het een
druk leven heb je soms wat meer en soms
wat minder tijd... Maar dat is niet erg, want
samen redden we het wel!
Lees meer

Interview met Christian
en Petra Vandersteen
Christian en Petra zijn ongeveer sinds 2006
lid van Climax. Christian loopt al jaren bij
Wil Modderkolk in de groep en Petra heeft
een aantal jaar bij diverse loopgroepen
gelopen. Hun zoon Lucas is begonnen op de
baan als mini-pupil en is inmiddels Bjunior. Christian en Petra zijn beide al een
aantal jaar als vrijwilliger bij Climax
betrokken. Lees meer

Uitleg "meer vrijwilligers
in korte tijd"
Veel sportverenigingen hebben proble-men
met het vinden van vrijwilligers. Climax is
hier helaas geen uitzondering op. Het grote
vrijwilligerstekort proberen we op te lossen
door het inmiddels steeds populairdere
programma "meer vrijwilligers in korte tijd"
te gebruiken. Dit is een programma wat
reeds enorm effec-tief is gebleken bij
sportverenigingen.
Lees meer

Vrijwilligerskoppel Henk
en Christien Verhoef:
zowel voor als achter de
schermen zeer actief!
Christien ken je wel.. ze staat regelmatig
achter de bar, loopt hard bij de runners, en
is er altijd wel bij als er iets te doen is.
Henk ken je ongetwijfeld ook; niet van het
hardlopen, maar hij loopt regelmatig op het
terrein voor hand en spandiensten en geen
wedstrijd zonder Henk. Maar ken je die
dame van de ledenadministratie ook? Of die
man van de financiën? Ook dat zijn Henk en
Christien! Lees meer

NLdoet was een succes!
Op zaterdag 11 maart hebben we samen
met 40 Climax vrijwilligers het terrein weer
helemaal zomer klaar gemaakt. De
atletiekbaan is weer klaar voor het
wedstrijdseizoen, het materiaalhok is strak
en netjes gemaakt, de fietsstalling is weer
blad vrijgemaakt, het clubhuis is van binnen
en buiten schoon gemaakt en heeft de bar
heeft een nieuwe look gekregen. Dit
allemaal natuurlijk dankzij de inzet van
vrijwilligers. Lees meer

Ons vacaturelijstje
1e penningmeester
2e penningmeester
Activiteitencommissie
baanonderhoud
onderhoud clubgebouw
PR persberichten
PR vormgeving en huisstijl
helpende handjes
enz...
enz...
Lees meer

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u pr@climax-atletiek.nl toe aan
uw adresboek.

