De succesvolle kaboutertraining

Het personeel en de bewoners van Thomashuis met
alle jongens en meisjes die, na een selectie, mee
mochten doen aan ‘de Takomstpartij’.

Vier jaar geleden begon het ‘bestuursavontuur’ voor ons. De reden dat we ja
zeiden om de penningmeester functie
aan te gaan, was om mensen te leren
kennen in Sexbierum en Pietersbierum.
Nou, we kunnen wel zeggen: ‘dat is
gelukt!’
Pier ondersteunde ons al in de
penningmeester taken, en heeft het
afgelopen seizoen, samen met Rigtje, de
functie overgenomen.
Jullie zullen ons vast en zeker nog wel
tegenkomen op het kaatsveld voor de
gezelligheid of om een balletje mee te
slaan.
Groetjes van Rianne & Marieke

Een uitgave van K.V. De Twa Doarpen D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum

.
Maart 2013 ben ik in het bestuur van onze mooie
kaatsvereniging gekomen. Reden om dit te doen
was heel simpel: De beste stuurlui staan aan wal. Ik
had een mening en eigen ideeën, dan moet je je
melden en daar iets mee doen.
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Ik heb 5 jaar in de sponsorcommissie gezeten en
ben in 2018 een voorzitter duoschap aangegaan.
Helaas was dit voor korte duur en moest ik alleen
verder als voorzitter. Niet wat ik voor ogen had,
maar ik zette de schouders eronder en dat lukte
prima met de steun van het overige bestuur en de
vele vrijwilligers. In 2021 zat mijn 3 jaar erop.
Omdat er al veel veranderingen binnen het bestuur
waren, besloot ik nog één jaar aan te blijven.
Nu, in 2022, is het na 9 jaar genoeg geweest. Na
twee bewogen coronajaren, waarin we met elkaar
gekeken en gehandeld hebben naar de
mogelijkheden, moet ik zeggen dat we deze knap
zijn doorgekomen. Wat mij helaas wel opvalt is dat
steeds minder leden ‘verplichtingen’ willen
aangaan. Na het intensief benaderen van leden
voor een bestuurs- of vrijwilligersfunctie was het
een magere oogst. Bij toeval kwam ik in gesprek
met Richard Miedema, deze gaf aan dat hun KV
met hetzelfde probleem kampte. Binnen 2 jaar
hebben zij een andere bestuursstructuur opgezet.
Hier wilden wij meer van weten en Richard heeft,
tijdens een bijeenkomst met een aantal leden, tekst
en uitleg gegeven. Dit resulteerde in een positieve
ontwikkeling en misschien wel de redding van onze
KV; er is een vernieuwingscommissie in het leven
geroepen voor het onderzoeken en inventariseren
van zo’n nieuwe bestuursinrichting met een kleiner
bestuur en meerdere commissies. Ik zie dit vol
vertrouwen tegemoet en kan met een gerust hart
het bestuur verlaten.

Er zijn meerdere positieve dingen geweest de
laatste jaren. Besloten is om geen boekje meer uit
te brengen, maar te werken met een nieuwsbrief
die meerdere keren per jaar kan uitkomen. Alle
informatie staat immers op onze website
www.detwadoarpendios.nl. Verder natuurlijk de
kaatsmuur, het hek rond de kaatsmuur, het
welkomstbord, het ereschavot, de automatische
betaling van contributie, het inzichtelijk maken van
vacatures, de prachtige kaatssuccessen, de jeugd
die zowel op federatie- als op KNKB niveau gretig
van zich afslaat en geregeld met een prijs naar huis
keert. Zo ook was er een ruim aandeel van onze
leden aanwezig op de hoofdklasse, zowel bij de
dames als bij de heren. En dan het competitie
kaatsen, het veld staat elke dinsdagavond vol met
zowel enthousiaste jeugd als senioren. Dit alles is
waarom onze vereniging bestaansrecht heeft die
we met elkaar moeten dragen.
Mijn grote trots is het overnemen van de
Takomstpartij van Oosterbierum. Ik heb mij hier
hard voor gemaakt en ben blij dat wij deze
bijzondere partij mogen organiseren en op deze
manier ons steentje bij kunnen dragen aan die
“zwakkeren” in onze maatschappij. Ik bedank jullie
voor het vertrouwen en hoop jullie allemaal nog
vaak tegen te komen op ons smûke kaatsveld. Ik
wens mijn opvolger en het bestuur veel succes met
het besturen van onze mooie kaatsvereniging. Laat
ze niet in de steek, vele handen maken licht werk.
Groetjes jullie voorzitter Désirée Seerden

Alle informatie is terug te vinden
op onze website
www.detwadoarpendios.nl

