Amstelveen, juli 2015

Beste leden, beste ouders van jeugdspelers,

Na een succesvol rugbyseizoen 2014-2015 zijn het bestuur en de commissies al weer volop bezig met de
voorbereidingen voor het komende seizoen, dat eind augustus van start gaat.
Zoals bekend draait onze club op vrijwilligers. Zij zijn het fundament van onze vereniging en zorgen
ervoor dat wij zoveel mogelijk mooie sportactiviteiten kunnen laten plaatsvinden. Gelukkig zetten zich al
vele vrijwilligers in voor de club, en dat waarderen wij zeer! De club groeit en om alle activiteiten goed te
kunnen blijven faciliteren, hebben we meer vrijwilligers nodig. Dus hebben wij jou nodig!
Bij de jeugd wordt deze verplichte inzet gevraagd van de ouders en vanaf 18 jaar geldt deze inzet voor
elk lid.

Bijgevoegd vind je dan ook een keuzeformulier waarop je kunt aangeven welke vrijwilligerstaken je
komend seizoen wilt gaan vervullen. Het bestuur verzoekt je om het bijgevoegde keuzeformulier volledig
in te vullen en zo snel mogelijk maar uiterlijk op 16 augustus a.s. in te leveren via een van de
mogelijkheden die op het formulier zijn aangegeven.
Wij proberen bij het indelen van vrijwilligerstaken zoveel mogelijk rekening te houden met je keuzes, maar
het zal niet altijd mogelijk zijn je (eerste) keus te kunnen honoreren.
Wij zijn ook benieuwd of je andere ideeën hebt en naar je talenten en mogelijkheden om de club te
steunen.
Wij gaan er vanuit dat iedereen zich opgeeft als vrijwilliger. Echter, wij kunnen ons voorstellen dat er
omstandigheden zijn dat leden of jeugdouders niet in de gelegenheid zijn om de club via een persoonlijke
inzet te ondersteunen. Indien dit aan de orde is, heb je de keus om de club te ondersteunen met een
financiële bijdrage van € 100, - zodat wij, voor het vervullen van alle noodzakelijke diensten, betaalde
krachten kunnen inschakelen. Wij vragen je, als je deze keus maakt, dit op het keuzeformulier uit een te
zetten.

Wij sturen deze brief aan alle jeugdouders en clubleden. Voor de trainers, teammanagers,
commissieleden en ereleden is deze brief ter kennisgeving bedoeld.
Jeugdouders of leden die het afgelopen jaar achter de bar hebben gestaan of andere activiteiten hebben
verricht, worden wel gevraagd hun keuze voor dit jaar in te vullen! Voor meer informatie zie de toelichting
op het keuzeformulier.
Wij willen goed voorbereid het nieuwe seizoen ingaan dus zien wij jouw formulier graag z.s.m. tegemoet.
Als wij alle formulieren binnen hebben, kunnen wij de planning rondmaken en je bij de aanvang van het
seizoen informeren over jouw taak en wanneer je wordt ingeroosterd. Prettig voor je eigen agenda.
Voor de communicatie gedurende het seizoen is het noodzakelijk dat je gegevens compleet en actueel
zijn. Je kunt wijzigingen doorgeven door een mailtje te sturen aan: secretaris@arcrugby.nl
Mocht het formulier niet voor 16 augustus a.s. ingeleverd zijn, dan gaan we er vanuit dat je niet in de
gelegenheid bent om vrijwilligerswerk te doen en zullen wij de financiële bijdrage van € 100, - in rekening
brengen.
Wij rekenen op jouw support. Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je contact opnemen met
Henk Boelrijk, faciliteiten@arcrugby.nl
Wij wensen iedereen een fijne vakantieperiode toe.
Met ovale groet,

Namens het bestuur,
Nick Gale
Voorzitter Amstelveense Rugby Club

P.S. Gedurende de vakantieperiode is ons clubhuis op de donderdagavond open vanaf 20.00 uur en is
iedereen welkom in het ARC rugbycafé!

