
 

 

 

 

 

Uitnodiging Bijzondere Informatie Avond 

Datum:  01-04-2018 

Betreft : Invulling kaderfuncties en vrijwilligers  

Aan : Alle mensen die SSS’68 een warm hart toedragen 

Van :  Bestuur SSS’68 

__________________________________________________________________________________ 

Het gaat goed bij SSS’68: 

 Het aantal seniorenleden blijft groeien en een 3e team komt in zicht 

 Het aantal jeugdleden blijft groeien en volgend jaar gaat het 3e jeugdteam er weer komen 

 Sportpark Unia staat in de steigers en de resultaten zijn zichtbaar 

 Er zijn meerdere nieuwe aspirant bestuursleden die zich voor 100% in willen zetten 

 

En toch, onderhuids, gaat er iets niet goed. We noemen het een probleem van deze tijd en toch 

hoeven we het niet als waarheid te accepteren. 

Als wij mensen vragen om iets voor de club te doen als vrijwilliger krijgen we, vaak, het volgende 

antwoord: ik wil geen structurele taak hebben maar als je hulp nodig hebt dan mag je mij altijd 

vragen. 

Dit is geweldig maar het biedt geen directe oplossing en zo leuk is het niet om altijd maar te vragen. 

Tijd en prioriteit zijn hierbij bekende argumenten. Daarom nu onze oproep aan iedereen die het 

maar wil horen: 

 

We hebben mensen nodig die een structurele taak op zich willen nemen maar vooral de cultuur en 

identiteit van SSS’68 willen bewaren en bewaken.  

 

Mensen die graag het (sportieve ) plezier van andere mensen samen willen organiseren en daar zelf 

weer plezier aan beleven. Want het kan nog zo goed gaan bij een club….zonder mensen heeft deze 

vereniging geen ziel. 

 

Daarom een oproep aan iedereen om op 23 april 2018 het pad naar de voetbalkantine te kiezen en 

samen de oplossing te vinden. Samen praten over sport en plezier maar vooral mensen die de 

handen uit de mouwen willen steken.  

Wij zorgen voor koffie, koek, warmte en licht. En wij zorgen voor duidelijkheid wat er allemaal moet 

gebeuren. Voor de rest rekenen we op jou! 

Tot maandag 23-04-2018 om 20:00 in de voetbalkantine. 


