Samenvatting bestuursvergadering van 7 oktober 2014

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Kustmarathonweekend
Het bestuur van Dynamica brengt dank aan alle vrijwilligers die het weekend van de
Kustmarathon weer tot een succes hebben gemaakt. Daarnaast worden alle uitlopers
gefeliciteerd.

2. Veiligheid en calamiteitenplan.
Een recente controle van de gemeente liet zien dat verbeteringen van de veiligheid mogelijk is.
Controle op blusapparaten en instructies zijn uitgevoerd. Het bestuur zal het veiligheids- en
calamiteitenplan up-daten.
3. Bezuinigingen
Het zal niemand ontgaan zijn dat er in de gemeente Vlissingen stevig op de sport bezuinigd
wordt. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om, eventueel in samenwerking met de Hockey,
deze bezuinigingen binnen de vereniging op te vangen zonder dat dit ten kosten van onze
trainingsmogelijkheden en sport zal gaan.

4. Kerst- en Tankloop.
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Omdat het Pannenkoekenhuisje in Dishoek wordt gesloopt moet voor de Kerst en Tankloop
worden uitgezien naar een andere locatie voor het secretariaat en de start. De Kerstloop start
en finish in Vlissingen (Kanovijver of Phanta Rhei) en de Tankloop wordt in andere richting
gelopen en start en finish is in Westkapelle. Kijk tegen die tijd op de site voor nadere informatie.

5. Medewerkersavond.
Ook dit jaar komt er een medewerkersavond. met een warm en koud buffet. Iedere vrijwilliger
die twee of meer vrijwilligersactiviteiten gedaan heeft in de periode oktober 2013 tot november
2014, zal worden uitgenodigd om op 21 november in “Kasteel van Batavia” te Westkapelle
aanwezig te zijn. Eigen bijdrage voor de vrijwilliger is € 10,- en die voor de partner € 30,-.

6. Vrijwilligers commissie (VC).
De voorlopige vrijwilligerscommissie (Jan Rombout en Marije Besuijen) hebben hun eerste
plannen gepresenteerd. De eerste stap is, doormiddel van interviews, een duidelijke
beschrijving van alle taken en activiteiten binnen de verenging te maken. Op die manier wordt
ook duidelijk waar en welke behoefte aan bemensing van taken er is. De komende tijd kunt u
dus benaderd worden voor een interview.

Voor verslag, 7-10-2014 –Wim van Dijk
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