Geacht Senior lid,
De zomer(vakantie) zit er op dus de schoenen kunnen weer uit het vet.
En dit houdt in dat er ook weer van alles te doen is op de VVG om alles in goede banen te leiden.
Al een aantal jaren lopen we iedere keer weer aan tegen de invulling van de bar en keukendiensten.
Zoals jullie wellicht weten is het bij andere (voetbal)verenigingen al gebruikelijk dat leden worden
verplicht om vrijwilligerswerk uit te voeren om kosten / werkzaamheden binnen een vereniging
beheersbaar te houden. Bij grotere verenigingen kunnen deze taken zelfs assistentie in de
bestuurskamer, groenvoorziening, hulp op en rond het veld als trainer / leider / scheidsrechter etc.
omvatten. Bij Gouderak is het wat kleinschaliger en hebben we gelukkig voor verschillende taken
“vaste” mensen die ons hierbij uit de brand helpen, waarbij overigens niet gezegd is dat we niet
overal extra handen kunnen gebruiken. Maar hier gaat het voornamelijk om bar- en keuken
personeel.
Ook de VV Gouderak heeft er over gesproken dit te verplichten en hier een afkoop tegenover te
zetten bij niet meedraaien. Echter, zolang we kunnen willen we die verplichting voorkomen door een
ieder nogmaals te vragen “zijn / haar beste beentje voor te zetten en ons te helpen waar mogelijk”.
Het simpele feit wil namelijk dat als we allemaal ( als Seniorleden ) 1 of 2 dienstjes van +/- 4 uur doen
dan zijn we voor het hele jaar geholpen. Laat duidelijk zijn, we snappen dat het soms niet uitkomt,
dat er gewerkt moet worden of dat er andere verplichtingen zijn. We kunnen en willen mensen niet
dwingen, maar we willen wel nadrukkelijk vragen waar mogelijk rekening te houden met deze 1 a 2
diensten per jaar zodat de vereniging het hele jaar door geholpen is. Misschien een keer een
middagje vrij nemen, of rekening houden met een andere planning. En komt het dan toch nog niet
uit, dan kan er altijd onderling geruild worden.
Ook kunnen we ons voorstellen dat mensen wellicht niet weten wat er verwacht wordt of nerveus
zijn om een dienst te lopen. Dat is nergens voor nodig. Ervaring leert dat mensen die het eenmaal
gedaan hebben het juist erg mee vonden vallen, en het ook gewoon leuk vonden. Je komt met
allemaal nieuwe mensen in contact dus heeft ook meteen een leuke sociale functie.
Dus… Ook dit jaar gaan wij een ieder indelen voor bar / keukendiensten door het hele seizoen heen.
We proberen een ieder via de website en op het bord in de hal van het clubhuis te informeren over
deze planning, en ook zullen we maandelijks / wekelijks contact hebben met de aanvoerders / leiders
van de elftallen die richting de vereniging verantwoordelijk zijn voor de spelers in hun team.
Waar mogelijk wordt rekening gehouden met voorkeuren, tijden, dagen, andere vrijwilligerstaken die
misschien al worden uitgevoerd binnen de vereniging etc. En komt het niet uit, geef dit dan door aan
je leider / aanvoerder of direct met de barcommissie zodat we er samen altijd uit kunnen komen.
Voor de duidelijkheid IEDEREEN draait hierin mee, dus ook al zie je het niet altijd, een ieder krijgt een
taak.
Hopende op jullie aller inzet om ook dit jaar de VV Gouderak weer te helpen alle onderdelen van de
vereniging draaiende te houden, en tot ziens op de VV Gouderak,
De Barcommissie
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