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ALLEEN SAMEN KOMEN WE
VERDER

A f s c h e i d  v a n  o n z e  v o o r z i t t e r  M a r t i n  P o s t

Beste volleybalvrienden van Voorsterslag,

Met de Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we op 1

juli het zeer bijzonder seizoen 2019-2020 afgesloten. Samen

met zo’n 60 leden heeft de werkgroep ‘Verdraaid snel heel

anders’ een goede bijeenkomst in het Anker gehad. 

De aanwezige leden hebben unaniem vóór het voorgestelde

nieuwe bestuursmodel gestemd. Dat betekent dat gekozen is

voor een faciliterend bestuur. 

Alle informatie uit de werkgroep staat overzichtelijk op

https://www.voorsterslag.nl/verdraaid-snel-heel-anders.

Op de ALV hebben bijna alle aanwezigen aangegeven in welk

‘Team’ zij de komende tijd hun bijdrage gaan leveren. Ik besef

dat daar best enige druk op zat die avond, maar toch hoop en

verwacht ik dat zowel alle aanwezigen, als alle ander leden,

vol overtuiging een deeltaak gaan oppakken. 

Alleen samen komen we verder!
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VERVOLG
s l o t w o o r d  v a n  M a r t i n  P o s t

Mijn rol als voorzitter is geëindigd op de ALV. Ruim twee jaar geleden nam ik de hamer over van

Erwin Schmitz. Vol enthousiasme heb ik samen met andere bestuursleden allerlei

werkzaamheden opgepakt. Vooral Edith Gaasbeek is al jaren de hardwerkende stabiele factor! 

De tijd ontbreekt mij inmiddels om echt invulling te geven aan deze mooie functie. Ik hoop van

harte dat er een nieuwe voorzitter komt, dat er nieuwe bestuursleden komen, die samen het

faciliterende bestuur gaan vormen.

De zomer is begonnen, evenals de schoolvakanties. Er wordt door enkele teams in de zaal

getraind en vooral in het zand zijn mogelijkheden om te beachen. Denk deze tijd nog eens na

over de taak die jij kunt gaan vervullen, mocht je nog geen keuze gemaakt hebben. Er zijn nooit

teveel vrijwilligers en ieders bijdrage is zeer welkom! Via een apart overzicht houden we je op de

hoogte van de ontwikkeling van de verschillende teams en daarmee ook waar jouw inzet het

meest gewenst is.

Ik wens je een prachtige zomer en een mooi en ongestoord volleybalseizoen 2020-2021. 

Hartelijke

groet,

Martin Post, oud-voorzitter

"Er  zijn  nooit  te  veel  vrijwilligers  en  

ieders  bijdrage  is  zeer  welkom"



LEDEN VOORSTERSLAG IN DE
HOOFDROL

F i l m  v a n  S p o r t S e r v i c e  Z w o l l e

Het verdraaid snel, heel anders traject bij volleybalvereniging
Voorsterslag wordt begeleid door Arjan Jansen van
SportService Zwolle. De maatschappij verandert en daardoor
zullen sportverenigingen ook nieuwe, andere stappen moeten
zetten. SportService Zwolle maakt momenteel een film over
deze vernieuwingen in de sport en verschillende leden van
Voorsterslag zijn geïnterviewd voor deze film. Ook tijdens de
ALV zijn opnames gemaakt. Zodra de film klaar is zullen wij
deze met de leden delen.
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WIL JIJ JE ÓÓK
AANMELDEN VOOR
VRIJWILLIGERSTAKEN?

Geef  je  op  via  leden@voorsterslag.nl  en  vertel

wat  je  leuk  vindt  om  te  doen

STAND VAN ZAKEN BESTUUR

V a n  d e m i s s i o n a i r  n a a r  f a c i l i t e r e n d  b e s t u u r

Met het vertrek van Martin Post binnen het demissionaire
bestuur heeft de verdraaid snel, heel anders-werkgroep
besloten om samen, de verandering van een demissionair
bestuur naar faciliterend bestuur te ondersteunen.  
Voor nu gaan wij allen genieten van onze vakantie! 


