Beste leden van Patiëntenvereniging de Pomp.
Hierbij de nieuwsbrief van augustus 2016. Er zijn nogal wat veranderingen
in onze vereniging die de komende tijd hun beslag moeten krijgen en dus
sturen wij weer een nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de
veranderingen in onze vereniging.
De te melden zaken zijn onder andere:

Nieuwe bestuursleden
Afscheid van

bestuursleden
Nieuw
ledenbestandsysteem
Veranderingen bij
Beatrixoord
Einde vakanties

Nieuwe bestuursleden.
In de laatste ledenvergadering hebben zich 4 kandidaten gemeld voor
informatie over een bestuursfunctie in onze vereniging. Wij hebben deze
leden uitgenodigd om de eerstvolgende bestuursvergadering bij te wonen
en te kijken hoe het er in het bestuur aan toe gaat. Blijkbaar is dat goed
bevallen want ze hebben allen toegezegd om deel te gaan uitmaken van het
bestuur.
Het zijn de volgende leden:
mevr. Jeannette ter Maat, sportgroep WZ 1
mevr. Caramia Wiersma, sportgroep WZ 1
dhr. Stefan Enting, begeleider van WF 1 en 2 en WZ 1
dhr. Bob de Haan, sportgroep MS 2
Deze leden vinden het voortbestaan van onze vereniging in deze vorm zo
belangrijk dat ze er hun tijd en energie in willen steken. In de
eerstvolgende bijeenkomsten gaan we gezamenlijk bespreken hoe we hun
inzet vorm kunnen geven.
We zijn natuurlijk heel erg blij dat het gelukt is om kandidaten te vinden.
We houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.
Afscheid zittende bestuursleden.
We zullen binnenkort afscheid nemen van onze penningmeester Jan
Nieborg en onze nestor Jan Siemons.
Jan Nieborg had al aangegeven maximaal tot het eind van het jaar te
blijven.
Samen met bestuurslid Henk Drenth is er een nieuw ledenbestandsysteem
opgezet met een daarbij behorende financiële administratie. Het zich
inwerken in dat nieuwe systeem vond Jan Nieborg voor die korte periode
niet zinvol en daarom zal hij op korte termijn afscheid nemen.
Jan Siemons is waarschijnlijk ons bestuurslid dat het langst een functie
heeft bekleed.

Begonnen als voorzitter heeft hij na een groot aantal jaren besloten wat
meer op de achtergrond te acteren en is toen in de functie van
vicevoorzitter verder gegaan. Maar ook aan alle goede dingen komt een
einde. Daarom stopt hij als lid van het bestuur.
Zoals het er nu uit ziet bestaat het bestuur dan uit 4 zittende leden en 4
kandidaat-leden. In de komende bijeenkomsten gaan we de
bestuurssamenstelling bepalen hoe de samenstelling van het nieuwe
bestuur er uit gaat zien en wat de taakverdeling wordt.
We moeten ook bedenken dat de nu zittende “oude” leden op termijn ook
afscheid nemen. Dat was de reden om op zoek te gaan naar nieuwe
bestuursleden.
Aanpassen Huishoudelijk reglement.
In één van de laatste bijeenkomsten heeft het bestuur besloten een paar
aanpassingen van het huishoudelijk reglement voor te stellen. Deze
veranderingen betreffen de onkostenvergoedingen en andere financiële
uitgaven en vergoedingen aan bestuursleden. Als de notulen van de laatste
bestuursvergadering goedgekeurd worden kunnen deze wijzigingen in de
komende ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd
worden. Indien iemand daar nu al belangstelling voor heeft kan hij deze
opvragen bij de secretaris na de bestuursvergadering van 6 september.
Nieuw elektronisch systeem van ledenadministratie.
Henk Drenth heeft een nieuw ledenadministratiesysteem opgezet. Een
aantal zaken die tot nu toe met de hand werden verwerkt gaan met het
nieuwe systeem automatisch. Na een testperiode gaan we er mee aan de
slag. Het betekent ook voor de secretaris een aantal aanpassingen in de
wijze van werken. Eigenlijk hoort u er niets van te merken maar dat is ijdele
hoop gebleken. Zelfs bij de belastingdienst gaat dat wel eens fout! . Een
aantal leden hebben de eerste rimpeling in het systeem al meegemaakt.
Dat was te merken aan de onterecht verstuurde betalingsherinnering waar
Henk Drenth inmiddels naar de betreffende leden al excuses voor heeft
gemaakt.
Henk Drenth zal ook de financiële administratie gaan doen omdat deze
gekoppeld is aan het ledensysteem. We hopen dat het voor alle leden
eenvoudiger wordt en zullen u hier in de ledenvergadering iets van laten
zien.
Nieuwe mailadressen.
Het nieuwe ledenadministratiesysteem heeft niet alleen effect op de beheer van het
ledenbestand maar ook op andere zaken. Als u vanaf heden een mail wil sturen naar één van
de leden van het dagelijks bestuur dan kunt u dat als volgt doen; u stuurt een mail naar:


voorzitter@depomp.info



secretaris@depomp.info



penningmeester@depomp.info

De mail komt automatisch bij de juiste persoon terecht.

Het voordeel van dit systeem is dat als er wisselingen in het bestuur zijn, u
toch geen nieuw mailadres hoeft aan te maken of te onthouden.
Leden.
De laatste maanden van vorig jaar zijn er nog al wat leden verdwenen bij
onze vereniging. We denken dat de crisis daar ook voor een deel schuldig
aan was. Maar ook de leeftijd en de conditie van onze leden speelt
natuurlijk een rol. We zijn ten slotte een patiëntenvereniging.
Maar sinds de eerste maanden van dit jaar gaat het weer beter. Er zijn flink
wat leden bijgekomen en we zitten nu zelfs al op een aantal dat boven het
aantal van begin vorig jaar lid ligt . Het bestuur is daar zeer tevreden over.
Hoe wordt iemand lid van onze vereniging?
Wanneer u iemand kent die lid wil worden of belangstelling daarvoor heeft
gaat de procedure als volgt:
Men kan informatie inwinnen bij de secretaris of een ander bestuurslid of
er plaats is en welke groepen er zijn. Iedereen kan gaan kijken bij een
groep. Men kan één of twee keer meedoen om het uit te proberen zonder
lid te worden. De kandidaat moet wel het registratieformulier invullen
voordat hij of zij meedoet want als er iets gebeurt met het aspirant lid moet
de begeleider op basis van die gegevens hulp verlenen.
Als de kandidaat lid wil worden wordt zijn of haar naam doorgegeven aan
de secretaris. Dat kan per mail, telefoon of per brief De secretaris geeft dat
door aan de sport coördinator die overlegt met de begeleider(s) of er plaats
is en of de gekozen sportgroep wel de juiste is. Het komt wel eens voor dat
de gekozen groep niet de juiste groep is voor de kandidaat. Meestal is er
dan wel een oplossing.
Daarna wordt de verdere procedure administratief afgehandeld; inschrijven
als lid, rekening sturen enz. enz.
Begeleiders.
Onze begeleiders zijn meestal mensen die recent afgestudeerd zijn aan een
Hbo- of Mbo opleiding of in het laatste jaar van hun studie zitten. Vaak
gaan ze daarna op zoek naar een baan. Daardoor is het verloop van onze
begeleiders nogal groot. Ze komen en ze gaan. Weet u iemand die (bijna)
afgestudeerd is als fysiotherapeut of bewegingsagoog of een vergelijkbare
studie en die wel een paar uurtjes per week ter beschikking heeft, bel dan
de secretaris, de sport coördinator of een ander bestuurslid en we gaan er
achter aan. Het is wel een vereiste dat kandidaten over een
reanimatiediploma beschikken.
Beatrixoord.
De leden van de zwemgroepen zullen gemerkt hebben dat het sportcafé in
Beatrixoord niet meer altijd bemand is. Het blijkt niet meer economisch te
zijn om op alle tijdstippen iemand achter de bar te hebben. Bij het sluiten
van de buitenvelden van met name de hockey verenigingen komen zij weer
in de sporthal van BEA trainen en dan is ook de kantine weer bemand. (We
gaan uitzoeken hoe het precies zit en zullen u daar t.z.t. de resultaten van
melden.)

Beatrixoord gaat de komende tijd de tot nu toe bestaande hoofdingang
ingrijpend wijzigen. Daarom is er nu een tijdelijke hoofdingang en
parkeergelegenheid gemaakt van waar u binnendoor de afdelingen kunt
bereiken.
De vakanties
De vakanties zijn bijna weer voorbij. Dus ook voor de leden van de Pomp.
Beatrixoord gaat maandag 15 augustus 2016 weer open en de Bam begint
op vrijdag 2 september 2016.

Iedereen weer een sportief seizoen
toegewenst!

Het bestuur van “De Pomp”

