DE ‘FLOW’ ZIT ER IN!
Trots, tevreden, enthousiasmerend en fris: dat was de “smaak” onder de aanwezigen, van zowel jong als oud, als
reactie op de bijeenkomst van woensdag 13 maart jl.
Zonder de realiteit uit het oog te verliezen, hebben we - samen met een 60-tal aanwezigen - de stand van zaken
rondom allerlei uitgezette acties besproken. Daarnaast is een groep jeugdigen en jongvolwassenen interactief met
elkaar in gesprek gegaan over hoe zij Flamingo’s nu zien en welk toekomstbeeld zij hebben van de club. Hieronder
prachtig weergegeven in 2 reacties van de jeugdleden op de vraag: waarom kies jij voor Flamingo’s?!

Met de overige aanwezigen hebben we ideeën uitgewisseld m.b.t. PR & communicatie(middelen), ledenwerving
en vernieuwingen rondom volleybal. Een korte samenvatting van de avond vind je hieronder!
Kandidaat-voorzitter, financieel adviseur en voorzitter TC (trein 3)
Natuurlijk hebben we het prachtige promo-filmpje laten zien dat een aantal A-jeugdleden
- onder leiding van ouders – heeft gemaakt. Met het resultaat direct erop volgend: het
voorstellen van en kennismaken met onze kandidaat-voorzitster Mariska van Gelder.
Mariska wil graag (in eerste instantie voor 2 jaar) bijdragen aan een ‘toekomstproof’
Flamingo’s en een bloeiend verenigingsleven in Gennep. Mariska heeft jarenlang op niveau
gekorfbald, ze heeft veel bestuurlijke ervaring zowel binnen verenigingen als binnen de
korfbalbond. Haar ruime, frisse visie op ‘verenigen’, sport en jeugd spreekt ons zeer aan.
Daarnaast is ze als mens heerlijk enthousiast en ze verbindt (zich) graag. Kortom; wij zijn
hier super blij mee! Mariska zal officieel worden voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering op 10 april
aanstaande.
Ook Ger Welbers (bij velen onder jullie bekend) wil zijn kwaliteiten en kennis graag met ons delen en bijdragen in
de rol van financieel adviseur! Denk bijvoorbeeld aan het financieel gezond maken van onze club. Maar ook bij de
ontwikkelingen t.a.v. sportaccommodatie en een mogelijk eigen honk. Ook hier zijn we super blij mee!
Voor wat betreft de voorzitter technische commissie is nog geen concrete naam te noemen.
Vrijwilligers (trein 2)
Een enthousiaste groep mensen heeft afgelopen weken de handen uit de mouwen gestoken en er mede voor
gezorgd dat velen hebben toegezegd aan te sluiten als vrijwilliger. Een paar opbrengsten van dit moment (geen
compleet beeld): de minicommissie, jeugdcommissie en sponsorcommissie heeft op dit moment een bezetting
per commissie van 5 tot 8 personen. Daarnaast zijn een aantal jeugdleden bereid zich te ontfermen over onze social
media en website. Een geweldig resultaat! Ook zijn er stappen gezet met betrekking tot de scheidsrechters in onze
club, zowel voor komend seizoen als voor de langere termijn (beleidsplan).
Concrete stappen voor volgend seizoen (trein 1)
De volwassenen kregen van de huidige technische commissie een update over de stand van zaken voor de korte
termijn. Ook hier zit de ‘flow’ erin dankzij de gigantische inzet van deze mensen. De TC leden proberen

verenigingsbelangen, teambelangen en persoonlijke belangen zo veel mogelijk te verbinden. Dit is jaarlijks een
enorme klus, waarin ook ingewikkelde of precaire vraagstukken aan de orde komen, die soms gevoelig zijn of
raken aan individuele belangen van mensen. Weet, dat ook dit met zorgvuldigheid gebeurt én dat het mensenwerk
is. Mocht je vragen hebben, ergens tegen aanlopen of bij willen dragen, schroom niet om in contact te gaan met
de TC. We vragen je mét de TC mensen te praten en niet óver hen als je het ergens niet mee eens bent.
Jeugd en jongvolwassenen
De grote groep aanwezige jeugdigen kon - in een
interactieve bijeenkomst - een inkijkje geven in hun
gedachten en beelden hoe zij onze vereniging nú zien,
over 1 jaar en over 5 jaar. De mooiste dromen - die we
hopelijk samen kunnen realiseren - werden verwoord in
een krantenkop over 1 jaar en over 5 jaar (voorbeeld: zie
foto).
Ideeën en vervolg
Als afsluiting werd door middel van een brainstormsessie onder de aanwezigen gevraagd welke ideeën zij nog
hadden om de ‘flow’ - zoals die er nu is - ook door te zetten of nog een extra duw te geven. Ideeën rondom
communicatie, PR, werving van jeugd en nog vele andere punten kwamen voorbij. Deze input zal worden
meegenomen door de mensen, die momenteel bezig zijn met een mooie toekomst voor onze vereniging.
De komende weken zullen de diverse ‘treinen’ die zijn samengesteld doorgaan om de organisatie verder op te
tuigen. Op dit moment worden nog steeds gesprekken gepland met huidige vrijwilligers en met mensen die
gezegd hebben graag iets te willen doen! Mocht je nog niet benaderd zijn - en je denkt dat je wellicht vergeten
wordt - neem gerust contact op. Ook wij zijn namelijk net mensen, die ongetwijfeld af en toe iets over het hoofd
zien ondanks alle zorgvuldigheid die we willen betrachten. En, krijg je gewoon zin en energie om iets te doen?!
Ook dan: bel ons, mail ons of zoek ons face to face op! We gaan graag met je in gesprek.
We willen je graag attent maken op de ledenvergadering op 10 april 2019! Hierin nemen we afscheid van de mensen
in het huidige bestuur. Tenminste, in hun hoedanigheid als bestuurslid. Want, eens een roze vogol, altijd een roze
vogol! Het is fijn als we met velen het huidige bestuur kunnen bedanken voor hun jarenlange inzet en bijdrage.
Daarnaast vindt de stemming plaats voor onze kandidaat voorzitter.
Stemrecht
Er was een vraag die avond over stemrecht voor vrijwilligers. Inmiddels is dit met Ton (ledenadministratie) en het
huidige bestuur besproken. Vrijwilligers die als ‘actief lid’ geregistreerd staan hebben ook stemrecht. We gaan
proberen de administratie met de nieuwe informatie van dit moment te updaten. Wij gaan ervan uit dat dat lukt.
Dus, ben je vrijwilliger?! We zijn blij met jou én met jouw stem op 10 april!
Een warme, roze groet!
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