ABP nieuws
Hallo allemaal,
Het is dit seizoen droevig gesteld met het ABP nieuws. Niet dat er niets te melden is, maar
het moet wel “even” getypt worden en daar zit hem net de kneep. Gelukkig dat de
speltakken zelf ook regelmatig wat van zich laten horen. In dit nieuwsblad kunt wat
algemene zaken lezen die ons allen aangaan. Heeft u vragen, op- en/of aanmerkingen
schroom niet mij te bellen of mailen.
Dat u van mij weinig hoort wil niet zeggen dat er niets gebeurt. In tegendeel! Alle speltakken
zijn iedere week druk in de weer en beleven veel plezier met elkaar. De wachtlijst groeit en
groeit. Als we zouden willen en er voldoende leiding te vinden is om de groepen te draaien
kunnen we binnen een aantal jaren twee keer zo groot worden… Maar als we dit überhaupt
zouden willen dan moeten er ook een aantal andere zaken geregeld worden.
De huisvesting in de Mettenburcht is nu al een probleem. Het is te klein en inefficiënt qua
indeling om goed te kunnen gebruiken. Daarnaast wordt de Mettenburcht beheerd door de
R.K. Jeugdraad (is dus niet ons eigendom) en vinden er ook allerlei andere sociale activiteiten
plaats die voor de Liemeerse gemeenschap zeer belangrijk zijn. We willen graag in
samenwerking met de Jeugdraad uitbreiden om de scouting beter te kunnen huisvesten,
maar dan moeten er eerst een aantal zaken geregeld worden met en door de gemeente
Liemeer. Dit verloopt helaas zo ontzettend traag dat ik er soms moedeloos van word. Dit wil
niet zeggen dat ik moed al heb opgegeven en ik hoop dat het binnenkort toch nog eens gaat
lukken. Er ligt een mooi plan, misschien wat ambitieus maar als ik zie wat er in andere
gemeenten rond ons wel gerealiseerd kan worden, moet het in Nieuwveen toch ook kunnen
lukken? Op dit moment zijn zelfs wat simpelere oplossingen moeilijk te realiseren omdat de
toekomst van de Mettenburcht zoals hij nu gebruikt wordt ongewis is. En dat is jammer, heel
jammer. Zeker voor het jeugd- en jongerenwerk in ons dorp
Ik ben ook nog steeds op zoek naar bijv. een penningmeester of ledenadministrateur of
gewoon bestuurslid om de diverse taken beter te kunnen verdelen. Dan komt er voor mij
ook meer tijd vrij om intensiever met bovenstaande problemen in de weer te zijn. Bent u
geïnteresseerd? Ik hoor het graag van u!
Groetjes,
André Wijfjes
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Nieuwe leid(st)ers gezocht!
Ageeth en Letty hebben aangegeven dat zij aan het eind van het seizoen stoppen als
leidsters van resp. de Bevers en Esta’s. Ageeth vanwege teveel andere werkzaamheden thuis
en Letty omdat zij zich te oud vindt worden om dit nog te doen. Dit betekent dat we volgend
jaar twee ervaren en (wat) oudere leidsters kwijt zijn. Nu is er voldoende jongere leiding die
zeer enthousiast zijn, maar het is prettig en belangrijk dat er ook voldoende volwassen
leid(st)ers zijn om de groepen te leiden. We zijn dan ook naarstig op zoek naar noodzakelijke
versterking van de diverse speltakken. Hierbij vragen wij ook uw hulp . Misschien heeft u zelf
wel interesse of weet u iemand die wellicht geïnteresseerd is. Denk er eens goed over na en
vraag in het rond en geef ons de gouden tip. Zonder voldoende leiding kunnen de groepen
eenvoudig niet draaien en het zou zeer sneu zijn als het door gebrek aan voldoende leiding
niet meer gaat lukken. Het is leuk, leerzaam en nuttig vrijwilligers werk en de respons van de
kinderen is de moeite meer dan waard. Allemaal op zoek dus!!!!!

Leden en contributie.
Ik hoop binnenkort de ledenadministratie weer bij te werken en de contributie nota’s weer
te verzorgen. Voor de automatische incasso’s komt de verrassing vanzelf en anders krijgt uw
kind de nota mee. Als er iets niet klopt laat mij dat even weten. Gelieve vooral bij de
incasso’s niet direct terug laten boeken want dat kost een knaak en dat is zonde!
Er is af en toe nog steeds onduidelijkheid omtrent het lidmaatschap. In principe wordt uw
kind lid voor een heel seizoen en bent u dan ook contributie verschuldigd voor het hele
seizoen. Dit is niets bijzonders, bij andere verenigingen is dit ook zo. Dat de contributie in
twee termijnen betaald kan worden doet hier niets aan af. Als een kind er halverwege het
seizoen afgaat doen we niet moeilijk omdat er voldoende kinderen op de wachtlijst staan om
de lege plaatsen weer op te vullen, maar als dit ergens in het voorjaar is kan er geen
restitutie van een aantal maanden plaats vinden. Het is wellicht goed dat uw kind dit ook
weet.
Als u nu al weet dat uw kind er na dit seizoen mee stopt is het plezierig voor ons dat wij dit
zo snel mogelijk van u horen. Dan kunnen we hiermee rekening houden met de planning van
het komende seizoen en alvast een aantal kinderen van de wachtlijst extra blij maken. Wilt u
ook niet vergeten de blouse/trui/T-shirt e.d. in te leveren?
Dit was het even voor nu. Hopelijk lukt het om dit seizoen nog een ABP nieuws te fabriceren.
Misschien dan met kampverhalen van de Bevers en Esta’s, de opbrengst van de sponsorloop
en wie weet wat voor ander goed nieuws. Het belangrijkste momenteel is te zorgen voor
voldoende leiding voor de speltakken voor het volgende seizoen! Zet hem op!!
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