Nieuwe bestuursstructuur en benoeming nieuwe bestuursleden.
Op maandag 17 februari is in een extra ledenvergadering de nieuwe bestuursstructuur
van RKSV Liessel aan de leden gepresenteerd. Het afgelopen jaar heeft er een intensief
traject plaatsgevonden tussen het hoofdbestuur, het jeugdbestuur en een aantal leden van
RKSV Liessel. Tijdens dit traject is er gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur waarin
het jeugdbestuur en het hoofdbestuur zijn samengevoegd. Belangrijk daarin is hetgeen wat
goed ging te borgen en aandachtspunten te verbeteren. Om deze stappen te maken is er
gekozen om naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris),
met een coördinator junioren, een coördinator senioren en een 6 tal commissies,
aangestuurd door commissie-hoofden te werken. Hierdoor wordt het duidelijk waar iedereen
zich kan melden met een vraag, opmerking of probleem.
Tijdens de ledenvergadering zijn de kandidaat bestuursleden voorgesteld en unaniem
gekozen door de ledenvergadering. Van de 11 posities waren er toen 10 ingevuld.
Nu twee weken later kunnen we jullie berichten dat ook de 11e positie ingevuld is met
William van Aarle. Een mooi resultaat in een relatief korte tijd. (zie volgende pagina
voor de nieuwe bestuursstructuur incl. de bestuursleden)
Nu is de bal aan ons om de commissies verder in te richten, aan te vullen en eventuele
verbeteringen door te voeren. Maar zoals al eerder is gezegd, dit kunnen we niet alleen.
De 12e man, of vrouw hebben we hier keihard bij nodig. En die 12e man zijn jullie,
leden van onze club. In de komende periode zullen op de site vacatures staan of vragen
gesteld worden om samen zaken op te pakken. Meld je dan ook aan, want ook hier
geldt dat vele handen licht werk maken.
Ook is er gesproken over onze donderdagavond. Onze clubavond. We praten over hoe
het vroeger was. Hoe druk het was, hoe gezellig. Druk kan het worden, gezellig is het!!
Trommel vrienden en vriendinnen bij elkaar, aarzel niet en sluit gezellig aan op onze
clubavond.
Als bestuur hebben wij de taak om voorwaarden te scheppen waardoor jullie plezier
kunnen hebben en ieder kan genieten op en om het veld. Daarom vinden wij het belangrijk
dat er een open communicatie binnen onze club is, zodat we door korte lijnen snel kunnen
acteren. Wij hebben er het volste vertrouwen in. En jullie, als 12e man of vrouw, mogen dan
ook niet ontbreken om dit tot een groot succes te maken.
Namens het bestuur van RKSV Liessel wensen wij iedereen veel voetbalplezier toe en…
geniet ervan!!!
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Nieuwsbrief

Coördinator junioren: aanspreekpunt jeugd, gezicht op ’t veld, koppeling tussen jeugd
en bestuur, voor alle vragen, opmerkingen en ideeën.
Coördinator senioren: aanspreekpunt leiders en trainers senioren.

