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2017 al weer…..
Nog heel even en we kunnen weer een “oud” jaar
afsluiten en een “nieuw” jaar begroeten. In het doorgaans drukke, jachtige leven vinden we dat de tijd
voorbij vliegt. Voor we het weten is het jaar weer
voorbij en starten we van voren af aan….
Traditiegetrouw vormen de donkere dagen rond
Kerstmis ook altijd de periode van plannen maken
voor de komende tijd, we wensen elkaar veel gezondheid en voorspoed, beloven om de extra kilo’s
er weer af te krijgen en bedenken de vakantiewensen. Soms zijn er zelfs grotere wensen die maar
eens in vervulling moeten gaan, zoals samen wonen,
een huis kopen, kindertjes…..
Bij De Zevensprong gaan de activiteiten als normaal
verder, sommige activiteiten lopen als een zonnetje,
andere hebben het wat moeilijker. Dit laatste wordt
veroorzaakt door terugloop in deelnemers en/of
vrijwilligers.
Daar waar het goed gaat, vooral (nog) niet teveel
gaan veranderen. Maar wees op je hoede voor zelfgenoegzaamheid, het maakt je lui en onvoorzichtig.
Wat momenteel goed gaat kan volgend jaar wel eens
in de knel komen.
Daar waar het wat minder goed gaat zullen we gezamenlijk moeten kijken welke veranderingen we
kunnen aanbrengen om te zorgen dat we het tij
gaan keren. Geen gemakkelijke opgave, maar stilzitten betekent doorgaans verdere achteruitgang en
wellicht afscheid nemen….

Agenda
Afdansen Van de Pavert

06-06-2017

Bestuursvergadering

23-01-2017

Winterfeest

29-01-2017

Act. Leiders vergadering
Bestuursvergadering

07-02-2017
13-03-2017

Social media
Het gebruik van social media heeft de laatste jaren
een grote vlucht genomen, zeker bij jongeren. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, het
zijn de grotere netwerken waarop iedereen met iedereen z’n weetjes uitwisselt.

De Zevensprong heeft al wel een website, inzetbaar
voor de meer statische informatie. Hij is minder geschikt voor actuele informatie of elkaar ergens op
wijzen of een activiteit promoten. Voor dit laatste
Bij een aantal activiteiten is een tekort aan vrijwilzijn social media veel beter toegerust.
ligers, bij mij bekend zijn dit het zwemmen in
Noordwijk en Noordwijkerhout en de Soos.
Echter, binnen het bestuur is de kennis m.b.t. social
media niet echt aanwezig. Weliswaar is een FaceNu is uit allerlei onderzoeken bekend dat het werven
book pagina aangemaakt, doch deze echt gebruiken
va vrijwilligers bijzonder lastig is en ook dat een van
is niet aan de orde.
de manieren die doorgaans wel werkt is om mensen
direct aan te spreken. Mond tot mond reclame zeg
Ik zou er dus graag meer over willen leren, maar
maar….
daarvoor heb ik dus iemand nodig die mij kan helpen bij het vooral praktisch inzetten en gebruiken
Dus als je iemand in je directe omgeving kent die
van social media.
misschien wel een paar uurtjes wil helpen, schroom
niet om de vraag te stellen. Onze deelnemers zijn er
Wie neemt de handschoen op?
blij mee, want zonder vrijwilligers gaat de activiteit
ter ziele. En dat willen we toch zeker niet……

Vrijwilligers
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Verjaardagen januari
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Marianne

Distelbrink

Jeu de Boules

4

Thea

Wijnands - Oranje

Glind vakantie
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Remi

Schellingerhout

Zwemmen Lisse

11

André

Distelbrink

Jeu de Boules
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Laura

Mens

Zwemmen Lisse
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Piet

Turk

Bestuur

16

Arja

Bitter - van Mourik

Zwemmen Lisse

18

Anja

Degenaars

Zwemmen Lisse

19

Monique van

Velzen

Glind vakantie

23

Paul

van den

Nieuwendijk

Paardrijden N’hout

24

Petra

van

Schie

VT-club Hafakker

24

Berty

van der

Veen

Glind vakantie

25

Edwin

ter

Wolbeek

Glind vakantie

Clubhuis veranderingen:
In en rond het clubhuis is e.e.a. aan het veranderen:
1.

2.

3.

4.

Staat jouw naam niet in de lijst,
maar ben je wel jarig in januari?
Dan heb ik je geboortedatum dus
niet, als je die zou willen doorgeven, graag………

Activiteiten:

1. Zaterdag 6 januari vindt bij Danscentrum Van de
Pavert, Smederij 8 in Noordwijkerhout, het afdanBij de uitgangen naar de speeltuin en het fusthok
sen plaats van de Stijldansen deelnemers. Het
zijn lampen aangebracht met bewegingssensor.
festijn begint om 19:30 uur en je bent welkom
Als we onverhoopt niet door de “voordeur” kun(zaal open om 19:00 uur).
nen is in elk geval op andere plaatsen ook licht
beschikbaar. Daarnaast is nabij de deur naar de
Graag je komst melden bij Frans Teeuwen
speeltuin een acculamp geplaatst, voor noodge(06 1204 3913 of teeuwen53@gmail.com)
vallen.
2. Het Winterfeest is als vanouds bij FC Lisse, op
Piet en ik hebben het fusthok opgeruimd en een
zondag 29 januari van 13:00 – 17:00 uur. Vanschot aangebracht naast de deur. Hierdoor kunavond vindt de meeting met de carnavalsvereninen de lege kratjes beter worden gestapeld en
gingen plaats met betrekking tot het programma,
blijft de vluchtweg vrij.
waarna ik het draaiboek zal maken. De sporthal
is op tijd ingericht, we hopen weer op veel deelVerder hebben Piet en ik het plan opgevat om,
nemers…..
tezamen met een activiteiten vertegenwoordiger
ook de grote kastruimte op te gaan ruimen.
3. Bij het Rolstoeldansen zijn Finy Jansen en Gerrit
Vreeken in januari 20 jaar actief als instructeurs.
De brandweer heeft de jaarlijkse controle op de
En elke avond met evenveel plezier en toewijding.
brandveiligheid uitgevoerd. Begin januari wordt
Vanaf deze plek, Finy en Gerrit: chapeau voor juleen laatste detail aangepakt en dan krijgen we
lie inzet, plezier en deskundigheid!!!
het certificaat opnieuw.

5. Ik heb een laptop aangeschaft voor de activiteiten. De laptop is geïnstalleerd en ook internet
doet het in het clubhuis. Hij staat in een doos in
een van de kastjes in de muziekhoek.

