Goedenavond beste leden,
Hierbij wederom een nieuwsbrief met verschillende zaken waar wij uw aandacht op willen
vestigen:
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
- Sinterklaasfeest.
- (aankomende) vacatures binnen het bestuur.
- Vrijwilligers.
Sinterklaasfeest:
Op 30 november is het weer zover Sinterklaas bezoekt West End.
Het programma begint om 16:00 uur en duurt ongeveer tot 18:00 uur.
Naast Sinterklaas en zijn Pieten zal ook Clown Dombo weer aanwezig zijn.
Kosten voor dit feest, voor leden €2,50 en niet leden €5,00.
Aanmelden bij Janny de Jong Tel: 618956 voor 28 november.
Informatie over deze activiteit vindt u ook op de gevoegde poster.

(Aankomende) vacatures binnen het bestuur:
Onvervulde functie:
Binnen het bestuur is nog steeds vacant de functie van 1e secretaris.
De werkzaamheden zijn op dit moment verdeeld over de diverse bestuursleden echter
dient wel statutair te worden gevuld.
Dit ook in verband met de overige aankomende vacatures die ik verder in de mail zal
benoemen.
Informatie over de functie van 1e Secretaris vindt u in gevoegd vacature bericht, bent u
geïnteresseerd,
Wilt u meer weten over deze functie neemt u dan contact op met het bestuur.
Vrijkomende bestuurfuncties:
De voorzitter heeft aangegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018 dat aan
het einde van deze functieperiode de voorzitter zich niet meer verkiesbaar stelt voor het
vervullen van deze functie. Hiermee komt tijdens de Algemene ledenvergadering van 12
April 2019 de functie van Voorzitter vacant
Informatie over de functie van voorzitter vindt u in gevoegd vacature bericht, bent u
geïnteresseerd.
Wilt u meer weten neemt u dan contact op met het bestuur.

Vacant komende andere bestuursfuncties:
Twee bestuursleden hebben aangegeven hun functie van commissielid te beëindigen aan
het einde van hun functieperiode.
Dit zijn de functies van Willem Wolferink en Ria Slort-Struijk.
De functie is een functie waarmee algemene ondersteunende bestuurlijke taken uitvoert.
Informatie over de functie van Algemeen Bestuurslid vindt u in gevoegd vacature bericht,
bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten neemt u dan contact op met het bestuur.
Vrijwilligers:
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, in verband met het gestopt zijn of in de
toekomst stoppen van vrijwilligers ontstaat er behoefte binnen de vereniging aan nieuwe
mensen.
De (ondersteunende) werkzaamheden binnen de vereniging kan divers zijn.
Van helpen bij een activiteit, bar of keukenondersteuning,bingo draaien of zaaldienst tot
het rondbrengen van flyers of post er zijn vele kleine en grotere taken.
Daarbij, vele handen maken licht werk zodat u als vrijwilliger kunt helpen wanneer het u
uitkomt.
Vrijwilliger zijn zorgt voor veel sociale contacten en mogelijkheden om uw netwerk
binnen uw omgeving uit te breiden.
Daarbij geeft het veel voldoening.
Heeft u interesse ?
Informeer bij in het buurthuis aanwezige vrijwilligers of neem contact op met het bestuur
via secretaris@buurthuiswestend.nl
Daarbij komt er een einde aan deze nieuwsbrief, heeft u behoefte aan informatie vragen
staat vrij,
Dat kan op de persoon of via de mail,
Met vriendelijke groet,
Paul Veen
MFC West End
Uw huiskamer in de wijk !

