
STICHTING DE ZEVENSPRONG 

Welzijn Teylingen heeft in het opleidingsaanbod een 

cursus Sociale Media gebruik, speciaal voor vrijwilli-

gers. 

De Zevensprong vrijwilligers kunnen ook aan deze 

cursus meedoen. Als we een grote groep kunnen 

vormen (20-30 personen) dan kunnen we die speci-

aal op De Zevensprong afstemmen met de begelei-

der van de cursus. 

Aan de orde komen vraagstukken als: 

• Hoe kunnen we vrijwilligers werven? 

• Wat voor vrijwilliger zoeken we?  

• Wat is onze doelgroep? 

• Hoe kunnen we ons verplaatsen in de doelgroep

en welke communicatie hoort daarbij? 

• Hoe gebruiken we social media (voor beginners) 

om vrijwilligers te werven? 

 

Als je belangstelling hebt voor deze cursus meld je 

dan aan bij mij, over datum en tijdstip word je later 

geïnformeerd… 

Cursus Sociale Media 

Agenda 

Bestuursvergadering 18-02-2016 

Bestuursvergadering 29-03-2016 

Zwemwedstrijd Bergschenhoek 02-04-2016 

Zwemwedstrijd Amsterdam 23-04-2016 

Bestuursvergadering 10-05-2016 

Activiteiten Leiders verg. 24-05-2016 

Bestuursvergadering 14-06-2016 

Glind vakantie 09-07-2016 

Vaartocht 24-09-2016 

 

Nieuwsbrief

 februari 2016

 

Eind 2014 heeft Ronald Bisschop het penningmees-

terschap overgenomen van Martien Beuning.  

Begin 2015 is een nieuw administratiesysteem geïn-

troduceerd, dat automatische incasso van deelne-

mersbijdragen bij de banken zou moeten stroomlij-

nen. Zou, want het kost in eerste instantie nogal 

wat tijd en energie om met de betrokken banken de 

koppelingen goed te laten verlopen. 

Medio 2015 heeft Ronald een nieuw baan geaccep-

teerd, een baan waar hij de nodige tijd en aandacht 

aan moet schenken. 

 

Vacant: Penningmeester  

Als met al heeft het een dusdanige impact op z’n 

privé- en werksituatie dat hij heeft moeten besluiten 

om het penningmeesterschap van de Zevensprong 

te beëindigen. 

Uiteraard zal Ronald niet abrupt de werkzaamheden 

beëindigen. Maar het laat onverlet dat we op korte 

termijn een andere penningmeester nodig hebben. 

Dus als je iemand weet die financieel onderlegd is 

en wellicht wel oren heeft naar de functie van pen-

ningmeester dan horen we dat bijzonder graag. 

Kandidaten kunnen zich bij mij melden……. 
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Verjaardagen maart 

1 Julia Swinkels Zwemmen Noordwijk 

9 Renate van Kesteren Zwemmen Lisse 

12 Frans Teeuwen Stijldansen 

12 Patricia Wolswijk Zwemmen N’hout 

14 Ellen van Berkel De Soos 

16 Ton Foller Jeu de Boules 

17 Alie Bisschops Jeu de Boules 

18 Florus Jan de Wolf Webmaster 

21 Jacques Dierikx Zwemmen Lisse 

26 Marcella Pischedda De Soos 

27 Maudy Teeuwen Stijldansen 

28 George Lengers Jeu de Boules 

31 Bart Janssen Glind vakantie 
 

Staat jouw naam niet in de lijst, maar ben je wel 

jarig in maart? Dan heb ik je geboortedatum dus 

niet, als je die zou willen doorgeven, graag……… 

 

Van 9 tot 16 juli is de vakantie week in De Glind 

(vlakbij Barneveld) gepland. De groep bestaat uit ca. 

40 deelnemers en 12 begeleiders. Men verblijft in het 

voormalige YMCA-hotel dat alle faciliteiten heeft voor 

een gezellige vakantie. Elke dag worden uitstapjes 

georganiseerd en die worden in kleine groepen be-

zocht. 

De kosten voor een week compleet verzorgd bedra-

gen € 510,00. Er zijn geen bijkomende kosten, an-

ders dan iets van zakgeld…. 

Voor deze vakantie is nog een aantal plaatsen vrij, 

dus wanneer je iemand weet die wellicht mee zou 

willen gaan, we horen het graag.  
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NK dansen Glind vakantie 

Op 4 juni doet de stijldansgroep weer mee aan Ne-

derlands Kampioenschap G-dansen.  

Dat wordt ditmaal helemaal in Steenwijk georgani-

seerd, een knap eindje rijden met de bus. Maar ui-

teraard gaan we ervanuit dat de groep uit voldoende 

deelnemers bestaat om met elkaar te kunnen genie-

ten van een prachtige en spannende dag.  

Er wordt immers wel om de gouden, zilveren en 

bronzen plakken gestreden. We houden jullie in de 

gaten via facebook van Stichting De Zevensprong. 

Wanneer je die dag live wilt meemaken, voor € 20,00 

ben je de hele dag onder de pannen.  Je kunt je 

aanmelden bij mij. 

Vrijwilligers gezocht 

De zoektocht naar vrijwilligers is voor veel organi-

saties een energie eisende bezigheid die vaak ook 

nog leidt tot teleurstellingen. 

Bij De Zevensprong hebben we ongeveer 145 vrij-

willigers. En toch komen we er tekort bij de activi-

teiten Soos en het Zwemmen Noordwijk en Noord-

wijkerhout.  

 

Nu blijkt uit onderzoek dat een van de meest effec-

tieve manieren om vrijwilligers te werven is om bij 

vrijwilligers die aan de organisatie zijn verbonden 

te vragen om in de familie- en kennissenkring wat 

visjes uit te zetten.  

Vacatures via de servicepunten van de gemeenten 

sorteren doorgaans nauwelijks succes. Dus doen 

we een oproep aan jullie om, als je iemand kent in 

je omgeving, deze eens te banderen voor een vrij-

willigerstaak. Het liefst bij genoemde activiteiten, 

maar ook bij andere activiteiten zijn vrijwilligers 

altijd welkom. 

 

Sandra, Elly en Patricia rekenen op jullie!!! 

 

Kandidaten kunnen zich bij mij melden…….. 


