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Vakantie 

Sommigen van ons hebben het in de tuin gedaan. 

Anderen zijn naar het verre zuiden gegaan. 

Daar was het nog veel heter. 

Hier thuis was het ietsje beter. 

Water kwam er alleen uit de kraan. 

 

Dag dames en heren, jongens en meisjes, 

Het was me het zomertje wel. 

Heet, heet en geen regen. Heeft u er ook zo van genoten? 

Het vorige jaar te veel water, dit jaar te weinig. 

Hier is weer een overzichtje van de gebeurtenissen op en om onze mooie vereniging. 

Het kamp 

Bijna 90 deelnemers dit keer. Meer konden er niet mee. Traditie van plezier. Tot aan 

het laatste moment druppelden er aanmeldingen binnen. Ik ben er een uurtje te gast 

geweest en het enthousiasme spatte ervan af. Het uitdelen van de door de kinderen 

tijdens het ontbijt gemaakte lunch pakketjes was hilarisch. Met volleybalkracht werden 

ze door de zaal gegooid naar degene die zich meldde toen zijn/haar naam werd 

genoemd. Moeilijk vangen als je nog klein bent. De spooktocht was eng en de 

spelletjes fantastisch. 

 

Chapeau voor het organisatie team. 

Evenementen commissie 

Voor de volleybal komt een echte evenementen commissie. Daar gaan jullie 

binnenkort zeker en vast van horen. 

Rabo ClubSupport en de Grote Clubactie 

De Raboclub Support is weer begonnen en alweer voorbij. Vorig jaar haalden we ca 

1200 Euro binnen. Dit jaar halen we dat bedrag niet helaas. Toch wel meer dan 800 

Euro. Volgend jaar doen we vast een beetje meer ons best! De Grote Clubactie is ook 

voorbij, laten we hopen op een groot bedrag. Op 6 december is de trekking. 

 

Alle vrijwilligers HARTELIJK BEDANKT! 
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Veilig sporten 

De sportwereld wordt regelmatig geconfronteerd met vervelende gebeurtenissen. Op 

6 september heeft het centrum Veilige Sport Nederland NOC*NSF een inspiratiesessie 

sociale veiligheid gegeven aan het bestuur en een aantal trainers/coaches. Gelukkig 

hebben wij tot nu toe geen negatieve ervaringen gehad in onze vereniging. Dat wil 

natuurlijk niet zeggen dat we dan op onze lauweren gaan rusten. We hebben voor 

beide afdelingen een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze dames zijn ervoor 

om te benaderen. Dit kan b.v. betreffen: pesten, discriminatie, intimidatie etc. 

 

Bernadette (Volleybal) en Petra (Gym) zijn beschikbaar. 

WBTR 

De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is bedoeld om bestuur en toezicht 

van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Dit legt een grote druk op bestuurders. 

Alle zaken binnen een vereniging moeten volgens modellen worden geregeld. Dit is 

veel werk. Ook het bijhouden van allerlei zaken vraagt een voortdurende aandacht. De 

persoonlijke aansprakelijkheid is zwaar. De statuten en andere documenten van 

Aspasia moeten worden aangepast. Als bestuur zoeken wij iemand die ons wil 

assisteren in het realiseren van deze zaken. Die persoon gaat ons dan helpen en 

adviseren wat we moeten doen. Dit is een tijdelijke job. 

 

Wie helpt ons? Graag iemand met een administratieve of juridische achtergrond. 

 

DIT WAS DE EERSTE DRINGENDE OPROEP! 

Kader en vrijwilligers 

Op alle vlakken hebben wij een groot tekort aan vrijwilligers. De taken binnen de 

vereniging moeten worden verdeeld onder steeds minder mensen. Het water staat ons 

op sommige plekken aan de lippen.  

 

HIER KOMT DE TWEEDE DRINGENDE OPROEP! 

 

Ouders, verzorgers van onze kinderen en overige leden van Aspasia: Laten we ervoor 

zorgen dat we het 100-jarige bestaan kunnen gaan vieren en nog vele jaren daarna 

sport en spel kunnen faciliteren. 
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We hebben bijna 100 jaar geschiedenis. Dat ligt op zolder in dozen. We zoeken 

begeleiders, coaches, trainers, juryleden en een archivaris. 

 

Jullie kunnen je melden bij de betreffende trainers/coaches of een van de 

bestuursleden. Samen zoeken we dan naar de best passende taak die moet worden 

vervuld. 

 

Ik hoop jullie allemaal snel te treffen in de sportzaal. 

 

(Nog) vrolijke groeten 

 

Marius Wulffers 

Voorzitter omnivereniging GVV-Aspasia 
 
 


