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Vrijwilligersreceptie
29 september 2016

SCZ nodigt je uit op de vrijwilligers receptie op donderdag 24
november om 19:30.
Beste vrijwilliger,
SCZ is een zwemclub met meer dan 400 leden. Er komt heel wat bij kijken om alles goed te
organiseren.
Er zijn niet alleen lessen, trainingen en wedstrijden. SCZ organiseert ook allerhande nevenactiviteiten
zoals de quiz, het eetfestijn, bezoek van de Sint, ... En naast de lesgevers doen we vaak beroep op onze
vrijwilligers. Zij helpen bij wedstrijden als official, redder, geneesheer, kassa, ...
Als bestuur verwachten we veel van onze vrijwilligers. Maar wat verwachten de vrijwilligers van hun club
en zijn bestuur ? Voelen ze zich gewaardeerd ? Zijn ze fier hun steentje te mogen bijdragen aan de
clubwerking ? Of zien ze links en rechts punten die voor verbetering vatbaar zijn ?
In samenwerking met Koen Vermeulen, gespecialiseerd in de begeleiding van sportclubs bij de uitbouw
van hun vrijwilligerswerking, organiseren we onze eerste vrijwilligers receptie.
Het gaat wel degelijk om een receptie: we schenken enkele glazen Cava en voorzien wat lekkere
hapjes. Tijdens de receptie gaan we jullie op een systematische wijze bevragen en polsen naar jullie
ervaringen.
De resultaten dienen als input voor het bestuur.
Elke SCZ vrijwilliger is uitgenodigd. Zowel mensen van het bestuur, de lesgevers, de helpers in de
zwemschool, de kok, afwassers, opdieners en kassamensen op het eetfestijn, als de occasionele helper.
Noteer nu reeds de datum in je agenda. Stuur in elk geval een mailtje naar wim.stevens@scz.be om te
zeggen of je al dan niet aanwezig zal zijn. Heeft je vriend(in) ook geholpen op de laatste quiz en
vergaten we hem/haar uit te nodigen ? Geen nood: geef de naam op en hij/zij is welkom.
De receptie gaat door op donderdag 24 november 2016 in het zaaltje Mariadal (op 100 meter van het
zwembad). Vermoedelijk startuur is 19:30.
We hopen op jullie talrijke opkomst !
Voor het SCZ bestuur
Wim Stevens
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